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KÖSZÖNTÕ
Tisztelt hölgyeim és uraim! Nyugodtan mondhatjuk, tisztelt kollégáink és barátaink. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a jelenlévõket a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Talán nem véletlen, hogy a könyvtár ad helyet és lehetõséget a kutatóknak,
tudósoknak a tanácskozásra.
A Magyar Tudomány Hónapja keretében a Szabó Ervin Könyvtár méltó házigazdája egy ilyen rendezvénynek. A Szociológiai gyûjtemény évszázados múltra tekint viszsza és ugyan a jelenlévõknek ezt természetesen nem kötelezõ tudni, de a magyarországi 11 szakkönyvtár között a Szabó Ervin Könyvtár – többek között éppen e gyûjtemény
révén – van jelen a magyar könyvtári rendszerben. Nagyon izgalmas és nagyon fontos
az a kérdéskör, amely az eszmecsere témája. Úgy gondolom, hogy mindazok számára
is ismerõs, akik mondjuk húsz, harminc vagy negyven évvel ezelõtt nem fehérhajjal ültek hasonló tanácskozásokon. És netán valami az emlékükben fölrémlik, mi az, ifjúnak lenni. Sokan azok, akik ma úgy gondolják, hogy õk életkoruk szerint ifjak, azzal
az érettséggel fogják ezt a tanácskozást végigülni, hozzászólni és vitatkozni, hogy felelõsséggel gondolnak a jövõre.
Egészen más – higgyék el – visszanézni ebben a témában, és egészen más elõrenézni. Én egyetlen egy adatot mondanék. A megújított Szabó Ervin Könyvtár központi épületében a beiratkozott olvasók száma a mai napon 54312. Ez az érvényes olvasói
jeggyel rendelkezõk száma. Ez önmagában, mint adat semmit sem mond természetesen, de ha hozzávesszük, hogy a régi kisebb könyvtárban ez a szám körülbelül 17 ezer
és 20 ezer között mozgott, akkor ez mindenképpen imponáló. Ami a mai tanácskozás
szempontjából sokkal érdekesebb az az, hogy az 54 ezer beiratkozott olvasónak közel
a fele abba a korosztályba tartozik, amelyrõl önök itt ma eszmét cserélnek. Azt gondolom, hogy ez a könyvtár szempontjából érdekes és izgalmas feladat, hogy hogyan
kezeli az ifjúságot. Ha ehhez hozzáveszünk még egy adatot – hiszen a tényszám a szociológusok számára mindig sokat mond – Budapesten a lakosság több mint 10%-a beiratkozott olvasó és ezt az arányt, ha ki tetszenek vetíteni a korosztályokra, akkor itt
is közel egy feles arányt kapunk. Tehát nem mindegy, hogy a város közkönyvtára milyen szolgáltatásokat nyújt a gyerekek, fiatalok számára. Biztos vagyok benne, hogy
mindaz, ami a könyvtárlátogatók szokásaiban, kultúrájában, életmódjában megjelenik, annak folyamatos mérése, elemzése nélkülözhetetlen. Az ifjúsági korosztály kiemelt figyelmet kíván és érdemel. Szükség van arra, hogy idõnként legyen egy olyan
pillanat, amikor ezeket a tapasztalatokat a kutatók, az érdeklõdõk egymás között
megosztják.
Jó tanácskozást kívánok, érezzék magukat otthonosan a Szabó Ervin Könyvtárban.
Javaslom, hogy a Tudomány Napja alkalmából ez a tanácskozás visszatérõ rendezvényként hagyomány legyen, szívesen látjuk Önöket.
Fodor Péter
igazgató, Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
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BEVEZETÉS HELYETT
Egy gyõztes kor nyertesei és vesztesei
Készítette: Steiner Kata
Magyarországon is bekövetkezett az ifjúsági korszakváltás – állítják a szociológusok,
akik konferenciát rendeztek, hogy áttekintsék a fiatalok társadalmi helyzetét. Az Ifjúsági korszakváltás – Az ifjúság az új évezredben címû tanácskozáson a Magyar Szociológiai Társaság, a Nemzeti Ifjúságkutató Intézet és az Oktatáskutató Intézet szakemberei vettek részt. Gábor Kálmánt, az Oktatáskutató Intézet munkatársát a konferencia
eredményeirõl kérdeztük.
– Mi az aktualitása a konferenciának, mivolt a központi kérdés?
– A konferencia apropóját az adta, hogy az elmúlt években hazánkban is bekövetkezett
az úgynevezett „ifjúsági korszakváltás”, amely a nyugati országokban és Amerikában
már a hatvanas években lezajlott. Vannak olyan alapvetõ társadalmi jelenségek, amelyek ezt a korszakváltást kísérik. A legfontosabb az oktatás expanziója, amelynek következményei még beláthatatlanok, sokak életében jelentõs fordulatot hoznak. A nyugati fejlett társadalmak igen széles rétegei kerültek közép- és felsõoktatásba, elõször
ültek be tömegesen munkás származású fiatalok, azon belül munkás lányok az érettségit és diplomát adó iskolapadokba. Meghosszabbodott az ifjúsági életszakasz, ugyanakkor a fiatalok egyre korábban önállósodtak. Erre jó példa a szexuális kapcsolatok
egyre szabadabbá és koraibbá válása, amelyben nagy szerepet játszott a lányoknál az
antibébi-tabletták elterjedése is. Az addig kisvárosi környezetben élõk tömegével kerültek át – fõként az Amerikai Egyesült Államokban – az egyetemvárosokba, ami gyökeres életmódváltást jelentett. Átalakultak a szocializációs feltételek, a család szerepe
bizonyos értelemben csökkent, éppúgy, mint a területhez kötõdés is. Sokkal nagyobb
szerepet kapott a fogyasztás, a fogyasztói kultúra, ezzel öszzefüggésben az egyes értékek preferencia-sorrendje is jelentõs változásokat mutat az ifjúság körében.
– Hogyan következett be ez a váltás Magyarországon?
– A korszakváltás problémájával a magyar szociológia sem most kezdett el foglalkozni. Már a nyolcvanas években készültek összehasonlító vizsgálatok a nyugati fiatalokkal. Akkor azt láttuk, hogy a magyar fiatalok körében ez a korszakváltás késik. Ennek
több oka volt. A rendszerváltásig nem történt meg az oktatás expanziója, a piac hiányában nem alakult ki az a társadalmi környezet, amely a fogyasztásra helyezi a hangsúlyt, és egy ifjúságközpontú, szabad médiát feltételez. Ennek ellenére megfigyelhetõ
volt a fiatalok korai önállósodása és a kulturális értékváltás, de a lényeges fordulat
mégsem következett be. Hipotézisünk az volt, hogy a piaci rendszer és a demokratikus
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viszonyok kiépülésével az ifjúsági korszakváltás felgyorsul majd, és ez egyszerre jelent
elõnyöket és hátrányokat a fiatalok számára. Várakozásainknak megfelelõen a kilencvenes években bekövetkezett az oktatás expanziója, a piac kiépülésének és a média felszabadulásának következményeként pedig az ifjúsági korszakváltás igen nagy mértékben felgyorsult hazánkban is. Az Ifjúság 2000 vizsgálat azt mutatta, hogy a
korszakváltásban korcsoportonként jelentõs eltérések figyelhetõk meg: a 25-29 éveseknek több mint egytizede csak 8 általánost végzett, tehát korán fejezte be az iskolát, korán állt munkába, és inkább jellemzi a korai házasodás, gyermekvállalás. A 20-24 évesekre ezzel szemben már az iskolai idõ meghosszabbodása, a házasodás, gyerekvállalás
késleltetése jellemzõ. Megindul a „lavírozás” az iskola és munka világa között: ez a két
életesemény gyakran felcserélõdik, egymásba fonódik.
– A konferencia két, látszólag egymásnak ellentmondó következtetésre jutott. E szerint az
önállósodás egyre korábban kezdõdik, de a felnõtté válás egyre késõbbre tehetõ.
– Ez valóban paradoxon. A korai önállósodással együtt az ifjúsági életszakasz kitolódása válik jellemzõvé. Ezt a vizsgálatok is mutatják, és azt is, hogy ez a jelenség egyértelmûen összefüggésben van az oktatás expanziójával. Nyilván minél tovább lehet vagy
kell tanulni, annál késõbbre tevõdik a „valódi” felnõtté válás. Olyan nagyon fontos, a
felnõtt-társadalomba korán integráló szerepek, mint a munkába állás, megváltoznak.
Nem azt mondom, hogy egyszerûen csak kitolódnak, hanem megváltoznak. A mai elsõs egyetemistáknak csak a fele nappali tagozatos, a másik fele esti vagy levelezõ tagozatos, tehát tanulás mellett munkát vállal. A fiatalok korán futhatnak be karriert, de
korán megismerkedhetnek a kudarcokkal is. Az új ifjúsági korszak fiatalját a próbálkozások és az újrakezdések jellemzik. Megszûnik a pályára kerülés automatizmusa és
biztonsága, amely korábban a magyar társadalomban jellemzõ volt. A ‘60-as ‘70-es
években egy fiatal életében az egyes életesemények szinte „leszabályozottak” voltak,
manapság azonban sokfélék lehetnek. Az egyéni döntések szabadsága felerõsödik,
szakkifejezéssel élve: életútjuk egyre inkább individualizálódik.
– Az imént azt mondta, ennek a váltásnak vannak vesztesei és nyertesei is. Kik õk?
– Szakmai berkekben vita folyik errõl. Vannak, akik azt állítják, hogy a magyar társadalom középosztályosodása következtében a fiatalok többségének esélyei egyre jobbak,
egyre szélesebb rétegük tud felemelkedni. Vannak ugyanakkor, akik azt mondják, hogy
csak egy privilegizált szûk elit és a társadalomnak mintegy harmadát kitevõ középosztály gyermekeinek életesélyei javultak, a fiatalok többsége viszont a társadalmi átalakulás vesztese lett. Az Ifjúság 2000-bõl tudjuk, hogy a 15-29 éves korosztálynak több
mint egytizede csak nyolc általánosig jutott! Az õ munkapiaci esélyeik igen rosszak.
Ennek következtében az iskolázatlan fiatalok veszteseivé válnak az átalakulásnak, és
sajnos ez éppúgy, mint Nyugat-Európában, etnikai problémákkal is együtt jár. Különösen vesztes helyzetbe kerültek a roma fiatalok.
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– Kik a nyertesei a változásnak?
– Itt is vita folyik a szakemberek között. Szerintem – összefüggésben a középosztályosodással – a fiataloknak legalább kétharmada soha ilyen kedvezõ helyzetben nem volt.
Abban az értelemben, hogy soha nem voltak ekkora esélyei, nem adatott meg korábban egyik generációnak sem ennyi lehetõség. Ezt mutatja az is, hogy talán soha ilyen
tömegben munkás- és kispolgári származású fiatalok nem emelkedtek fel az értelmiségi, gazdasági elit rétegeibe. Ez azonban csak esélyt jelent, melynek vannak árnyoldalai is. Így például egyesek jelentõsen leszakadnak. Az elsõéves hallgatók körében
mindössze 3% a roma fiatalok aránya, vagyis tényleges arányuknál jóval kevesebben
jutnak el a felsõoktatásig. (Bár hozzá kell tennünk, hogy évekkel korábban ez az arány
lényegesen alacsonyabb, 0,5% volt.) A másik, aggodalomra okot adó jelenség, hogy miközben az esélyek növekednek a fiatalok körében, a nyerteseknek is szembe kell nézniük azzal, hogy az életük egyre több kockázattal, fokozottabb kihívásokkal jár. Az ezzel járó konfliktusok talán legerõteljesebben a kisvárosi, továbbtanuló, korán
önállósodó lányok körében érvényesülnek.

Gábor Kálmán szociológus, az Oktatáskutató Intézet munkatársa 1969-ben végzett a
József Attila Tudományegyetem magyar-történelem szakán. 1971-ben lett a Magyar
Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének munkatársa. 1980 óta a JATE
SzociológiaTanszékén tanít. 1993 óta az Oktatási Minisztérium háttérszervezeteként
mûködõ Oktatási Kutatóintézet munkatársa.
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IFJÚSÁG EGY ÁTTAGOLÓDÓ TÁRSADALOMBAN
(Csákó Mihály)
Az ifjúságot – amely a modern társadalom kategóriájaként született – sohasem lehetett
homogén csoportként elképzelni. Magyarországon a rendszerváltás elõtti kutatások leírták a különbözõ utakat, amelyek a fiatalokat a társadalom különbözõ rétegeibe vezették, és azt is, hogy ezeken az utakon milyen sajátos értékekkel, attitûdökkel, kultúrával, tevékenységformákkal rendelkezõ ifjúsági csoportok alakultak ki.
A rendszerváltás teljesen új helyzetet teremtett, de nem az egyetlen erõs hatás volt,
amely az ifjúság helyzetét és sajátosságait az utóbbi évtizedben befolyásolta. Ma az iskolázás idejének növekedése és a munkába állás idejének kitolódása, vagy éppen
a munkába állás bizonytalansága távolról sem ugyanazt jelenti minden fiatal számára.
Az a folyamat, amelyet különbözõ szerzõk posztindusztrializmusnak, posztfordizmusnak, posztmodern fordulatnak, információs vagy tudástársadalomnak vagy – talán
leggyakrabban – globalizációnak neveznek, a nyolcvanas évek hazai ifjúságkutatói szerint már korábban is kezdte éreztetni hatását, a rendszerváltás azonban tágra nyitotta
elõtte a kapukat. Érthetõ, ha az utóbbi évtizedben megnõtt a tudományos érdeklõdés
az ifjúság iránt.
Magam nem az ifjúságkutatás területén mûködöm, a kilencvenes években csupán
egy ifjúsági csoport, a szakmunkástanulók, egy fontos rétegzõdési-mobilitási fordulópont: a felsõoktatási továbbtanulás, valamint egy sajátos dimenzió, a korai politikai
szocializáció témakörében végeztem az ifjúságot valahogyan érintõ kutatásokat, így
ezekre itt csak alkalmilag támaszkodom, inkább átfogóbb felmérések – elsõsorban az
Ifjúság 2000 – adataihoz fûzök megjegyzéseket. Megjegyzéseim egyetértõen kapcsolódnak az Ifjúság 2000 Tanulmányok I. c. kötet fülszövegének ahhoz az állításához, hogy
a rendszerváltás óta felnõtt korosztályokat nem lehet egységesen, mintegy nemzedékként kezelni. Én azonban nemcsak arra hivatkoznék, hogy a társadalmi változások
gyorsasága nagy különbségeket okoz az egymást mindössze 5-6 évvel követõ korcsoportok között, hanem arra is, hogy az egy korcsoportba tartozó fiatalokat is nagyon
sokféle helyzetben érik a változások, amelyeket – már csak ezért is – nagyon különbözõ módon tapasztalhatnak, fogadhatnak, értelmezhetnek, és teljesen eltérõ módokon
reagálva alakulhatnak a változások hatása alatt. Az itt emlegetett változások egyik legfontosabbja a társadalmi struktúra átalakulása, ami közvetlenül érinti a fiatalok helyzetét és perspektíváit.
Ebbõl a szempontból tekintve a legtöbb elemzés, amit olvastam, leginkább
dichotóm kategóriákat állapít meg, és ha ennél részletezõbb, akkor – a korcsoportok
mellett – készen talált intézményes kategóriákat használ, pl. iskolatípusok vagy településszint szerinti csoportokat különböztet meg.
Az egyik ilyen – hazai adatokra alkalmazott – dichotómia a szabadidõs és munkanélküliségi szcenáriók megkülönböztetése. A szabadidõs szcenárió fogalmát eredetileg
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a középosztályosodáshoz kapcsolva vezették be, és valóban van olyan hazai struktúraelemzés, amely ezt a folyamatot diagnosztizálja. Úgy gondolom, hogy ennek az ifjúságra való kiterjesztését nem támasztják alá eléggé a fogyasztási javakkal való növekvõ ellátottság adatai, mivel ezek nem feltétlenül tüntetnek ki sem egy osztályt, sem
a „közepet”. Szerencsés, hogy rendelkezésre állnak a Pepsi-Sziget adatai, amelyek kulturális mutatóként elfogadhatók e folyamat ellenõrzésére. Ez az összevetés az én számomra azt mutatja, hogy míg a középiskolai végzettségûek nagyjából a fiatal népességen belüli arányuknak megfelelõen fogyasztják ezt a kultúrát (vagy ha tetszik, olyan
arányban kötõdnek hozzá), szemben egyik oldalon a felsõfokon tanulókkal vagy diplomásokkal, akik sokkal inkább ragaszkodnak hozzá, másik oldalon az alapfokon iskolázottakkal, akiknek zöme távol marad tõle. Az ifjúság középosztályosodásának
nevezzem-e már azt, hogy a középiskolások és érettségizettek ugyanazt a kultúrát fogyasztják szívesen, amit a legmagasabban iskolázott réteg? Úgy érzem, ez még nem
biztosít eléggé a folyamat jelenlétérõl. Másrészt, biztos lehetek-e abban, hogy a kevésbé iskolázottakat nem csak szûkösebb anyagi lehetõségeik és/vagy a földrajzi távolság
rekesztette ki a Szigetrõl, ahová egyébként ugyanolyan szívesen mentek volna el, mint
a többiek? Ha netán így lenne, akkor ez arra utalna, hogy õk is középosztályosodnak?
Megint csak azt hiszem, hogy az elemzésnek ezen a szintjén még merész lenne ilyen
következtetéseket levonni.
Az elemzésnek ebben a szakaszában a szabadidõs és a munkanélküli szcenárió valójában csak a lent és fent újabb neveként funkcionál, aminek új tartalma a további
elemzésektõl várható.
Óvatosságra – és további elemzésre – intenek a kulturális fogyasztás egyéb adatai
is. Ha ugyanis a mozilátogatás, a színházlátogatás és a múzeumlátogatás adataira tekintünk, akkor azt látjuk, hogy a színház és a múzeum iránti vonzódásban csak a diplomások különböznek a többiektõl. A mozilátogatás már a középfokú végzettségnél fellendül, ám figyelemre méltó, hogy a szakközépiskolát végzettek eloszlása kétcsúcsú:
a leggyakrabban és a legritkábban moziba járók adják a nagy csoportokat. Nem azt
sejteti-e ez az apró jel, hogy a középfokú iskolák közül a szakjellegûek társadalmikulturális szempontból heterogének? Hogy tanulói közel egyenlõ eséllyel kerülhetnek
„fel” a középosztályba, vagy „le” az alsóbb munkásrétegekbe? Ha van valamelyes valószínûsége ennek az értelmezésnek, az arra utal, hogy nem minden középfokú tanulás
járul hozzá a feltételezett középosztályosodáshoz. (Amellett még azt is tudjuk, hogy jelenleg ez az iskolatípus képzi a legtöbb tanulót középfokon.)
Az ifjúság középosztályosodásának kulturális mutatói tehát egyelõre nem meggyõzõek. A Sziget esetében csakúgy, mint sok más kulturális fogyasztás esetében hajlamosabb lennék sikeres szabadidõipari marketingrõl, piacteremtésrõl és fogyasztóközönségrõl beszélni, semmint azt feltételezni, hogy akik ugyanazt fogyasztják, azok
bizonyos közelítéssel ugyanolyanok.
Jó példa erre a sportolás, mint kulturális mutató. Bauer és Tibori (2002) megállapítja, hogy az individualizáció ugyan kedvezõen hat a tanulásra, a sportot és a rekreá12
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ciót azonban a vártnál jobban elhanyagolják a fiatalok. A magunk 1998. évi (Csákó et
al.) végzõs középiskolásokra kiterjedõ mérése alapján csak 30% nem sportolt, és a tanulók mintegy fele már legalább négy éve sportolt rendszeresen. Nem tudhatom, hogy
a náluk idõsebbek (és a náluk fiatalabbak) mennyire rontják ezt az arányt – feltételezem, hogy rontják. Elemzésünk szerint azonban a sportolás egyértelmûen kulturális
mutató (mégpedig nem a kulturális fogyasztás, hanem a személy vagy csoport saját
kultúrája értelmében). Erre utal, hogy a sportolással töltött évek száma nem a felsõfokon továbbtanulni akarók és nem akarók között tesz különbséget, hanem a továbbtanulást tervezõkön belül, a fõiskolára és az egyetemre jelentkezõk között. Ha tehát
a sportolás az egészséghez való viszony mutatója, akkor úgy tekinthetjük, hogy a fiatalok legmagasabbra aspiráló csoportja törõdik a leginkább testi egészségével. A sportolás kulturális jelentõségét az is mutatja, hogy gyakran együttjár a külön nyelvórák látogatásával: a felsõfokra jelentkezõk között a hosszabb ideje sportolók több mint 80%-a
több éve jár külön nyelvórára is. Mégis, ha egy elképzelt skála két végpontjára tekintünk, akkor nagyjából egyenlõ nagyságú csoportokat találunk ott: az egyik rövid ideje
tanul nyelvet, de régóta sportol és nem jelentkezik felsõfokú intézménybe, a másik sok
éve sportol, de nyelvet is sok éve tanul és jelentkezik felvételire. A sportolás ténye tehát
önmagában megint nem lesz alkalmas olyan kulturális mutatónak, amely az imént tárgyalt középosztályosodási hipotézist megerõsítheti: hiszen olyan csoportban is tipikus,
amely triviálisan nem középosztályi. Ami mélyebb elemzést igényel itt, az nyilván
a sportágak sajátos presztízsrangsora, és a sport kultúrjelentõsége az adott csoport
számára.
Nem kívánom részletesen elemezni itt a sportolás és a többi kulturális mutató sajátos együttjárásait. Itt és most csupán annyit akartam felmutatni, hogy ezen a téren is
igaz: az ifjúság erõsen tagolódik, akárcsak a társadalom egésze, és a nyilvánvaló nagy
szakadékok két oldalán további kisebb, de meglehetõsen ismeretlen, ugyanakkor jelentõsnek tûnõ elkülönülések, esetleg szigetek alakulnak ki.
Azok a kutatások, amelyeknek sorába az Ifjúság 2000 is illeszkedik, az ifjúság új
tagolódásának feltárására és megértésére törekszenek. Ehhez fel kell bontani a lent és
a fent dichotómiáját, még ha ez és ennek határa a leglényegesebb kérdés marad is. Egy
kis fokkal részletesebb képem – ami természetesen szintén alátámasztást igényel – egy
2x2 osztatú kép. Az alsókat nem azonosítanám a kihullókkal vagy kirekesztettekkel, ez
a réteg belül van a társadalmon. (Marburgi példa a belül és kívül megértetésére.)
Az én szememben az alsó réteg a kihullástól veszélyeztetettektõl a középosztályosodás
reményét ápolókig tart. Hasonlóképpen a „felsõnek” nevezett rész is összetett: világosan elkülönülni látszik az elit (vö. a „Fortune 100 Hungary” toplista megjelenését, az
ifjúságot érintõen pedig az iskoláikat külföldön vagy százezres nagyságrendû tandíjat
szedõ intézményekben végzõket), és az a bizonyos „középosztály” – amelyrõl egyébként magam sem tudnék jobb hipotézist felállítani, mint hogy bizonyára növekvõben
van. De ennél a képnél is árnyaltabbra van szükségünk, mert az ifjúság – azt hiszem –
többféle, mint gondolnánk.
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A fõ kérdés az én szememben a „milyen”. Lehet, hogy az igazi ifjúságkutatók ezt
már tudni vélik. Én azonban arra emlékszem, amit egy szerszámkészítõ tanulótól tanultam meg 1973-ban. Ezt mondta: „Én már szerszámkészítõ vagyok, ez valamivel
jobb, mint az apám géplakatos szakmája. Az én gyerekemet úgy fogom nevelni, hogy
õ már mûszerész legyen.” Most nem a Kádár-rendszer kislépcsõs mobilitási útjaira
akarok kitérni, hanem arra utalok, hogy a 17 éves fiúnak világos, és korlátozottsága ellenére pozitív perspektívája volt az életérõl. Amikor azt mondom: nem tudom (és talán más sem), hogy milyen ma az ifjúság, akkor arra gondolok, hogy az új, átstrukturálódott helyzetekben miféle új perspektívákat látnak, látnak-e egyáltalán valamilyet,
vagy éppenséggel érvényes-e még számukra a perspektíva fogalma. Azért használom
itt éppen a perspektíva fogalmát, mert ebben jól érzõdik, hogy a „milyen” kérdés mögött a társadalomhoz való – a fiatalokban nyilván alakulóban lévõ – viszony és az ebben való önmeghatározás kérdése áll. Egyre több adatot veszünk föl, de az elemzéseknek még éppen csak nekifogtunk.
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MOBILITÁS EURÓPÁBAN
(Hrubos Ildikó)
A felsõoktatásról és a kutatásról szóló közös európai gondolkodás és tervezés során, valamint ezen témákkal kapcsolatos dokumentumokban a leggyakrabban használt kifejezés a mobilitás. A mobilitás fogalmát ezúttal nem a szokásos – szociológiai – értelemben használják, tehát nem társadalmi mobilitásról van szó. Horizontális, intézmények
közötti, országok közötti mozgásra utal, elsõsorban a munkaerõ szabad nemzetközi
áramlására és ezzel összefüggésben az egyetemi és fõiskolai hallgatók, valamint a tanárok és kutatók intézmények közötti, határokon is átívelõ mobilitására. Az európai
integrációs folyamat a gazdasági integrációval kezdõdött, létrejött a Közös Piac, majd
megindult a napjainkban is tartó fokozatos politikai integráció. Az utóbbi években
más területekre – a kutatásra, a felsõoktatásra, a kultúra több területére – is kiterjed
és egyre nagyobb hangsúlyt kap az európai szintû egység kialakításának gondolata.
Eredetileg az integráció fõ célja az Egyesült Államok és a gyorsan gazdagodó délkelet ázsiai országok gazdasági kihívásaira való sikeresebb reagálás támogatása volt.
Tehát a gazdasági, technológiai, mûszaki versenyben való helytállás volt a központi
motiváció. Utóbb kiderült, hogy ebben a humán erõforrás az egyik legfontosabb tétel.
A megfelelõ létszámú és végzettségû munkaerõ alapvetõ kérdés. Különösen kiemeli
a téma jelentõségét az a körülmény, hogy Európának komoly demográfiai problémákkal – elsõsorban az elöregedéssel – kell szembenéznie. Miközben a felsõoktatásban
résztvevõk aránya – az Európai Unió átlagában – megközelítette az 50%-ot, a tipikus
életkorúak létszáma jelentõsen csökkent. Tehát abszolút értelemben egyre kevesebb
friss diplomás hagyja el az egyetemeket, fõiskolákat. Ráadásul a gazdagabb és kedvezõbb anyagi, infrastrukturális feltételeket ígérõ régiók elszívó hatása is érvényesül, fõleg a legmagasabban kvalifikált, tehetséges kutatók körében. (Az agyelszívás nemcsak
Európa keleti felén kelt aggodalmakat, hanem a nyugati országokban is, nyilvánvalóan bizonyos hangsúlyeltolódással, a fölrajzi irányok más megoszlásával.) Azért a jól
képzett munkaerõvel való ésszerû gazdálkodás elengedhetetlen feltétele a gazdasági
versenyképesség fenntartásának, fokozásának. Ennek egyik eszköze a munkaerõ szabad áramlásának biztosítása, támogatása. Bár az Unión belül az alapvetõ szabadságjogok egyikeként deklarálták a munkavállalás szabadságát nemzetközi értelemben, ezt
valójában nem követte nagyobb volumenû mozgás. Az uniós országokra vonatkozó
munkaügyi kutatások eredményei szerint a munkavállalók mindössze 2%-a vendégmunkás (itt természetesen csak a hivatalos munkavállalókra vonatkoznak az adatok).
Ennek a 2%-nak a fele nem is valódi vendégmunkás, inkább a határon naponta átjáró
ingázó. A maradék egy százaléknak pedig csak a felét teszik ki a kvalifikált munkavállalók. Ahhoz, hogy magasabb arányokat lehessen elérni, mindenképpen szükség van
arra, hogy a végzettségek kölcsönös elismerését megalkossák és ezzel a legnagyobb bürokratikus akadály feloldódjon.
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A végzettségek külföldön való elismertetése, kölcsönös elfogadása nem új gondolat, már az 1950-es évektõl történtek erõfeszítések ezen a területen. Valódi szintáttörésre azonban nem került sor (az eredmény hiánya meglátszik az alacsony mobilitási arányon). Az események az 1990-es évek végén felgyorsultak. A döntõ lépés a vágyott és
többször deklarált cél elérése felé a Bolognai Nyilatkozat megalkotása volt, amelyet
1999-ben Európa oktatási miniszterei írtak alá. Ez komoly politikai szándéknyilatkozatnak tekinthetõ az Európai Felsõoktatási Térség létrehozására.
A Nyilatkozat fõ gondolata a diplomák kölcsönös elismerése, tehát már nem szerepel benne a korábbi próbálkozások során használt „ekvivalencia” fogalma. Nagy bölcsességre és realitásérzékre vall ez a váltás. Az ekvivalencia igen szigorú és lényegében
megvalósíthatatlan követelmény. A kölcsönös elismerés arra utal, hogy a végzettségek
megfelelõ kompetenciát takarnak részben az európai munkaerõ-piacra való kilépés,
részben a felsõfokú tanulmányok magasabb szinten való folytatása tekintetében.
Ehhez valamilyen szinten összehasonlíthatóvá kell tenni a végzettségek rendszerét, továbbá meg kell valósítani a végzettséget igazoló konkrét dokumentumok „olvashatóvá
tételét”. El kell érni, hogy a dokumentumhoz ún. diploma-kiegészítõ is társuljon,
amely egész Európában jól érthetõ módon mutatja be, hogy mi a tartalma az adott végzettségnek.
A hallgatói mobilitás a tanulmányok alatt – többek között – azért fontos, mert elõkészítheti a második (következõ) végzettség külföldön történõ megvalósítását, illetve
a végzés utáni külföldi munkavállalást. Az egyetemi-fõiskolai oktatásban a kreditrendszer bevezetése szolgálja ezt a célt. A Bolognai Nyilatkozat a már több helyen bevált Európai Kreditátviteli Rendszert ajánlja általános használatra.
A Nyilatkozat legnagyobb vitát kiváltó és legnehezebben megvalósítható tétele szerint az európai országok felsõoktatási rendszereit az ún. lineáris (többlépcsõs) modellnek megfelelõen kell átalakítani. A kontinentális Európában azonban a nagy hallgatói létszámnövekedés során nem ezen modell szerint, hanem az ún. duális (elkülönülõ
egyetemi és nem-egyetemi szektorból álló) modell szerint épült ki a felsõoktatási rendszer, tehát nagyon komoly átalakításról van szó. A lineáris modell egyébként már igazolta hatékonyságát. Belátható, hogy a több kimeneti lehetõséget adó rendszerben kisebb a végleges hallgatói lemorzsolódás, minden szint ad valamilyen munkaerõ-piaci
hasznosíthatóságot, tehát a tanulmányok abbahagyása, felfüggesztése esetén nem vész
el a befektetett munka.
Az Európai Felsõoktatási Térségben – minden jel szerint – az elsõ szinten kiadott
(fõiskolai, Bachelor) diploma lesz az alapdiploma. Ezt fogják harmonizálni, összehangolni, értelmezni, ennek birtokában lehet majd intézményesen továbbtanulni valamely más európai felsõoktatási intézményben, illetve munkát vállalni valahol Európában. Úgy látszik, hogy az ennél alacsonyabb szintû végzettségeket nem akarják
egyeztetni, tekintettel arra, hogy azok rendkívül sokfélék, a nemzeti oktatási rendszerek sajátos vonásait viselik. Hasonlóképpen nem kerül sor a magasabb szintek ilyen
összerendezésére, mert azok vagy specializációt adnak és nagyon diverzifikáltak (Mas16
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ter fokozat, posztgraduális képzések), vagy pedig egyébként is nemzetközi szinten mérettetnek meg (PhD fokozat).
A többfokozatú rendszerre való áttérést egy további szempont is indokolja. Feltehetõ, hogy a fiatalok döntõ része továbbra is otthon, saját hazájában szerzi meg elsõ
diplomáját, a másodikat pedig lehetõleg más hazai, vagy más európai egyetemen.
Tehát a külföldi hallgatók mindenütt elsõsorban a második stb. fokozat megszerzésére törekednek. Európa egyetemei akkor számíthatnak távolabbi (tengeren túli), fizetõképes hallgatókra, ha kompatibilis a felsõoktatási rendszer. A világ döntõ, ebbõl a
szempontból releváns részén a lineáris modellt követi a felsõoktatás (UK, egykori brit
gyarmatok, USA és befolyási övezetei, Japán, Dél-Korea stb.). Ez rendkívül nagy potenciális hallgatói tömeget jelent, elsõsorban a második és további fokozatokat érintõen. Alig eltúlozható az üzleti jelentõsége ennek a tételnek. Egyébként akadémiai értelemben is nagy nyereséget ígér az amerikai felsõoktatási kultúrából ismert szokás.
Ha a hallgató tipikus esetben nem egy, hanem több egyetemen is folytat tanulmányokat, a második diplomáját mindenképpen más intézményben szerzi, akkor rendkívül
fontos ismeretbeli, szemléletbeli többlethez jut, látóköre kibõvül, nemzetközi mobilitás esetében pedig közelebbi kapcsolatba kerül egy másik, vagy több kultúrával, szakmai megközelítéssel, professzionális gyakorlattal.
Az Európai Felsõoktatási Térség – a tervek szerint – 2010-ig kiépül. Számítani lehet arra, hogy ez a terv meg is fog valósulni, miután az Uniós intézmények nagyon elszántak ez ügyben. A nagyobb tagországok (Németország, Franciaország, az Egyesül
Királyság és Olaszország) kezdeményezõi voltak a folyamatnak, tehát várhatóan meg
is valósítják az abból adódó feladatokat, a kisebb, perifériálisabb, éppen most csatlakozó vagy a csatlakozásra váró országok pedig elemi érdeküknek tekintik a teljesítést.
Illúzióink természetesen ne legyenek. Sokféle akadálya van mindenütt az átalakításnak, sok belsõ ellenállásba ütközik. Számítani lehet arra, hogy helyenként kijátsszák,
félig teljesítik a kívánalmakat. Feltehetõen egy vegyes rendszer fog végül kialakulni,
amelyben dominálnak a lineáris modell elemei. A mai fiatalok tehát reálisan számíthatnak arra, hogy egyetemi vagy szakmai karrierjüket már jórészt ebben a környezetben fogják befutni.
A felsõoktatásban lezajló folyamatokkal párhuzamosan történik az Európai Kutatási Térség létrehozása, hasonló megfontolások alapján. Itt a kutatók mobilitása a döntõ kérdés. A cél az, hogy az akadémiai csúcskapacitást európai szinten optimálisan lehessen hasznosítani. A gyakorlati megvalósítás itt sem egyszerû, mivel felnõtt,
többnyire családos emberek földrajzi mozgása sokféle akadályba ütközhet. Kérdés,
hogy a munkáltató tudja és akarja-e biztosítani a bizonyos idõre külföldön munkát vállaló kutatót arról, hogy hazatérte után megtalálja munkahelyét, beosztását. Az Európai Bizottság megfelelõ szervei most komoly erõfeszítéseket tesznek arra, hogy az említett gyakorlati akadályok csökkenjenek, megszûnjenek és a kutatói mobilitás vonzó
karrierelem legyen a legtehetségesebbek számára. Országonként létrejönnek az ún.
mobilitási központok, amelyek a gyakorlati kivitelezésért, tanácsadásért, közvetítésért
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felelõsek. Az európai kutatási alapokat viszont nagyon koncentráltan kívánják felhasználni, a támogatásokat nem fogják elaprózni, kevés számú nagy projektet fognak
támogatni. Fõleg az ún. kiválósági központok és a velük kooperáló intézmények lesznek a pályázatok nyertesei, és a kutatói mobilitás is ezen körön belül lesz jellemzõ.
Mindennek lényeges következményi lesznek az esélykülönbségek alakulására.
Itt találkozik a fenti értelemben vett, intézmények és országok közötti mobilitás kérdése a szociológiai értelemben vett társadalmi mobilitással. Máris vannak jelei annak,
hogy a diplomák kölcsönös elfogadása, valamint a hallgatói és a kutatói mobilitás terén
ki fog alakulni az elit intézmények klubja, amely körben valóban megvalósul a nyitottság, a mobilitás. Marad ugyanakkor egy másik – nagyobb – kör, amely gyakorlatilag kimarad mindebbõl. Az elitek ugyanis a konkrét megvalósítás során akadályokat fognak
gördíteni a „klubon kívüliek” befogadása elé. A személyes szintû esélykülönbség abban
fog megnyilvánulni, hogy egyesek részt tudnak majd venni ebben a mozgásban, mások
pedig nem. Ez újabb kérdéseket fog felvetni a szociológiai kutatások számára, hiszen a
társadalmi esélykülönbségek még bonyolultabbakká válnak, a korábbinál szélesebb,
nemzetközi szinten is érvényesülnek majd, tehát így is értelmezni kell azokat.
Ami az intézmények (egyetemek, kutatóintézetek) európai versenyét illeti, ott feltehetõen nem a kelet-nyugat törésvonal mentén fog alakulni a státuszok eloszlása.
Az integrációs folyamat egészére érvényes, hogy csökken a nemzeti kormányzatok szerepe és felerõsödik az egyes intézmények, egységek, egyéni professzorok, kutatók mozgástere és felelõssége, miközben megjelenik egy új, nemzetek feletti irányítási és viszonyítási szint. A már megszokott presztízssorrendek felborulhatnak, a verseny a korábbinál
nagyobb mértékben hatja át az akadémiai világot, az egyetemeket.
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Ezt az expanziót – ami az én prezentációmnak a címében is szerepel –, sokan tömegesedésnek nevezik, és úgy értelmezik, hogy pusztán kiterjed, megnõ a felsõoktatás,
tehát egyre többen járnak bele. Holott szerintem ennél többrõl van szó.
Ami a növekedést illeti, egyre inkább látható, hogy a fiataloknak, nemcsak hogy a
korábbihoz képest nagyobb tömege jut felsõoktatási intézményekbe, de ez a folyamat
folytatódik: egyre többeket tanítunk, fogunk tanítani ezekben az intézményekben.
Hogy hányan és milyen arányban vesznek részt a felsõoktatásban? A hányat még
talán igen, de hogy milyen arányban, ezt elég nehéz megmondani. Az mindenesetre
tény, hogy a magyar fõiskolai, egyetemi hallgatók száma egy bõ évtized alatt a háromszorosára növekedett.
Ahogy én a mai magyar adatokat nézem, azt mondanám, hogy a korosztály fiataljainak úgy a 20%-a, legfeljebb harmada már felsõoktatásba jár. Ennél pontosabb adatokat nem mernék mondani. Mert hiszen az adatok, legalábbis azok, amelyeket politikusainktól hallunk, rendkívül ellentmondóak. Amikor valaki azt mondja, hogy a
korosztály X%-a, akkor általában nem szokta megmondani, pontosan melyik korosztályról beszél. Nehéz ezt megállapítani, de pillanatnyilag kétségkívül mindannyian átéljük és az elmondható, hogy már talán a fiataloknak a harmada, valamilyen értelemben bekerül a magyar felsõfokú oktatásba.
Hogy mi is az a felsõoktatás, megint egy bonyolult ügy. Mert ma már biztosan nem
az egyetem és a fõiskola csupán. Új fajta a hallgatói összetétel, új fajta képzési formák
jelentek meg, olyanok, amelyeket korábban nem ide soroltunk. Erre késõbb még viszszatérek.
De ezzel már bele is kaptam abba, hogy amikor azt mondjuk, expandál a felsõoktatás, akkor azokkal szemben, akik azt hiszik, hogy csak nagyra nõ és sokan járnak bele, igazából arról kell gondolkozni, hogy ez a mai felsõoktatás már nem az, mint a tegnapi, és méginkább nem az, mint a tegnapelõtti. Vagyis valami egészen újnak tûnõ
szisztémával találkozunk.
A mindennapi diskurzusban és a ma, nálunk folyó vitákban két fõ szempontot
szoktak hangsúlyozni. Az egyik, hogy túl sok hallgatót iskolázunk be, ezért romlik a
színvonal. A hallgatók egyre többen vannak, ettõl „tehát” az oktatás minõsége egyre
rosszabb, ez borzasztó, és ez ellen tenni kell valamit. A másik ilyen fontos álláspont,
amit gyakran hallani, olvasni, hogy nem jó megoszlásban iskolázzák be a felsõoktatásba a fiatalokat, vagyis nem olyan szakmákra, nem olyan arányokban, ahogyan ez a társadalomnak és nekik maguknak is a késõbbiekben jó lenne. Ezeken a mennyiségi megközelítéseken szerintem érdemes túllépni.
Úgy vélem, ez a mostani expanzió más és több, mint mennyiségi növekedés. Igazából az expanzió fogalmával a felsõfokú iskoláztatáshoz való megváltozott viszonyunkat
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fejezzük ki. Ez a fogalom tehát mindinkább a társadalomnak a felsõfokú iskoláztatáshoz való megváltozott viszonyát és a fiataloknak az iskoláztatási lehetõségekhez való
megváltozott viszonyát jelöli. Azt, hogy a világnak egy szelete, amit úgy szoktunk mondani hagyományosan, hogy egyetemre járni, vagy fõiskolára járni, megváltozott. Vagy
legalábbis nagyon jelentõs változások indultak meg a középfok utáni iskoláztatás társadalmi szerepe tekintetében.
Olyan társadalmi folyamatok indultak meg, amelyek jövõjét ma még nem lehet
egészen világosan látni. De mikor is kezdõdtek ezek? Hadd kezdjem egy kis történeti
visszatekintéssel, már csak azért is, hogy világosan lássuk, hogy a probléma, amivel
most találkozunk, amit átélünk, nem egészen új. Philip Coombsra hivatkoznék,
„Az oktatás világválsága” címû könyvére1, amelyet 1967-ben írt meg egy akkori nemzetközi konferencia anyagára támaszkodva. 68-ban jelent meg a könyv. Ez volt az elsõ
rendszerszempontú elemzése az oktatás világproblémáinak. A világprobléma maga is
új kifejezés volt akkor, óriási feltûnést és izgalmat keltett, hogy valaki az egyes országokban jelentkezõ problémákat világszinten is áttekintette, és képes volt az összefüggéseket felfedni.
A következõket mondta: szinte mindenütt válságba került az iskolarendszer, mert
mind a fejlett, mind a fejlõdõ országokban megkezdõdött a középfokú oktatás robbanásszerû expanziója. A robbanást a fejlett országok valahogyan, nagyon drágán megtanulják kezelni, de nem valószínû, hogy igazán békésen meg tudják majd oldani a kevésbé fejlett országok. Ezért a könyv is igazából az utóbbiak problémáival foglalkozik.
Coombs könyve bemutatja, hogy az ötvenes évektõl kezdve ugrásszerûen
megnövekedett a középiskolába járók létszáma, a pénzek, amelyeket erre szántak volna, szánni tudnak az államok, ehhez képest kevésnek bizonyulnak és ráadásul ezek a
gyerekek -ahol szakmát, vagy általános képzést választhatnak – nem azt tanulják, nem
olyan arányban, nem úgy, ahogyan a társadalomnak és nekik ez távlatilag jó lenne.
Ezért sokak szerint a minõség is nagyon romlik. Ugye ismerõs? Tulajdonképpen szó
szerint azt olvashatjuk a durván 35 évvel ezelõtti könyvben a középfokról, amit most
sokan a felsõoktatásról mondanak. A felsõoktatás is megemlíttetik persze ebben az
1968-ban megjelent könyvben. Nevezetesen úgy, hogy a felsõoktatási intézményeknek
segíteniük kell az államokat és a középfokú iskolarendszereket, hogy ezt a nagy gondot, ami a középfok kirobbanó kiterjedésével és túl nagyra növésével, az expanzióval
bekövetkezik, segíteni tudják. Milyen segítségrõl van szó? Tanárképzésrõl, oktatáspolitikai tanácsadásról, az iskolai munka módszereinek fejlesztésérõl, pedagógiai segítségrõl a középiskolák számára. Az a gondolat, hogy a középiskolába járók tömegei azután a felsõoktatást is egyhamar meg fogják majd rohamozni, Coombsnál még nem
merül föl. Õ az egyetemet ilyen szempontból nem érzi még veszélyben.
Coombs azt mondta, hogy a középiskola tömegesedését nem csak pénzügyileg nem
lehet bírni, hanem társadalmi robbanás is lesz. A tömegesedés – mondja – a középis1
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kolában új módon fog felvetni régi kérdéseket. A hagyományos iskolatípusok meg fognak szûnni, vagy átalakulnak, és valamiféle vegyes felvágottszerûek jelennek meg.
Az egységességrõl, hogy bizonyos fajta iskolatípusok vannak, hogy van a hagyományos
gimnázium és az mindig is olyan lesz, mint volt, ezzel – mondja õ – le kell számolni.
Egy-egy iskolatípuson belül is különbözõ tanulmányok fognak folyni. A munkaerõpiaccal méginkább ütközni fog – már ütközött akkor – a középiskolák kibocsátása.
Nem olyan embereket nem olyan szakmákra képezne, nem olyan társadalmi polcra
irányítják a végzett középiskolásokat az intézmények, ahogy ezt a társadalom, vagyis
az államok irányítói elvárnák.
Azt mondja, arra kell vigyázni – itt a mai vitákra utalnék –, hogy bár a munkaerõpiacnak nyilvánvalóan nincs szüksége erre a termékre, amit a középiskolák világszerte kibocsátanak, az oktatástervezõknek ettõl nem szabad megijedniük, mondja õ, nem a pillanatnyi munkaerõpiachoz kell igazodni, hanem a társadalmi igényekhez, és arra kell
számítani, hogy a szakmák át fognak alakulni. Tudomásul kell venni, hogy miközben bizonyos foglalkozásokhoz egy fejletlen országban, vagy egy fejlõdõ országban feltétlenül
megkövetelik a négy elemit, majd a nyolc osztályt, addig annak a feladatnak az ellátásához Európában hirtelen középiskolai végzettséget fognak természetesnek tekinteni.
Ez is ismerõs a mai, felsõoktatási túlképzésre vonatkozó vitákból?
Mindebbõl nyilván arra lehetett következtetni, hogy nem feltétlenül a munka kíván meg bizonyos képzettséget, hanem fordítva történik. Bizonyos társadalmi csoportok bizonyos képzettségre tesznek szert és aztán elhelyezkednek a munkaerõpiacon –
a munka maga pedig ennek következtében átalakul. Erre késõbb még visszatérek.
Mindezt Coombs idejében a középiskolák tömegesedére vonatkoztatták. De '68ban, éppen amikor megjelent a könyv, jöttek az egyetemi diáklázadások a fejlett Nyugat országaiban, és kiderült, hogy már nem csak a középiskola, és nem csak a fejletlen
országokban, hanem a felsõoktatás és a fejlett országokban is robbanás szélére került,
sõt meg is történt a robbanás. Igazából az történt ‘68-ban – sok egyéb mellett –, mert
hiszen a nyugati társadalomfejlõdésben – ma már tudjuk –, sok szempontból is óriási
korszakváltás volt 1968, de ami az egyetemeket illeti, és helyenként a fõiskolákat, az
történt, hogy ezek már akkor túl nagyra nõttek. Persze nem egyszerûen a méretekkel,
nem pusztán az akkori szemszögbõl nézve is túl sok hallgatóval volt baj. Hanem azzal,
hogy az akkori felsõoktatás tartalma és keretei csak a korábbi hagyományos elit struktúrához, elit rendszerhez, elit célkitûzéshez voltak megfelelõk. A diákok ezekben az intézményekben, egy új társadalmi helyzetben olyan korlátok közé kerültek, amelyeket
szükségképpen fel kellett robbantani.
A következõ idõszakban, a hatvanas-hetvenes években, „a sorok rendezése” folyt a felsõoktatásban. A nyitottság, az esélyegyenlõség, a faji, nemi, osztálybeli egyenlõtlenségeknek
a leküzdése a bejutásnál, a bent maradásnál és a végzésnél, s íly módon a demokratizálása,
átalakítása a hagyományosan kis elitet, elitet képzõ felsõoktatásnak – ez került napirendre.
A hetvenes évek végéig, a nyolcvanas évek elejéig viszonylag jól bírták az államok
a terjeszkedõ felsõoktatás finanszírozását a legfejlettebb országokban. De akkor min21
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denütt bekövetkezett a költségvetések korlátozására. Következett egy határ, ezt nevezik úgy, hogy a jóléti társadalom lehetõségeinek a kétségbevonása, vagy reagenizmus,
thatcherizmus, a mi szempontunkból az a lényeges, hogy elkövetkezett valamifajta határvonal, ahonnét kezdve a legfejlettebb államokban hirtelen csökkeni kezdtek a felsõoktatásra fordított költségvetési összegek. Gyakorlatilag mindenütt megnyirbálták a
felsõoktatás költségvetését, miközben nem tudták visszafogni a hallgatólétszám további növekedését: a folyamatos növekedés ma is világjelenség.
Innét kezdve új pályára igyekeztek a felsõoktatást terelni. A költségcsökkentés, a
hatékonyság, új finanszírozás, piacszimuláció, elszámoltathatóság, kommercializálás,
tömegtermelés, ezek az új jelszavak. Ez az a korszak, a hetvenes-nyolcvanas évek, amire utalnak azok, akik ma tudásgyár vagy papírgyár címszavakban fogalmazzák meg a
dilemmáikat. Ez volt a „tudásgyárnak” a korszaka. Igyekeztek az ipari termelésbõl ismert módszerekkel kezelni a felsõoktatási „termelést”, és a költség-hatékonyság elemzésekkel a lehetõ legolcsóbbá tenni. A jelszó a „beruházás az emberi tõkébe” lett, és ennek a beruházásnak a haszonélvezõje nem csak a társadalom, hanem az egyén is következésképpen igyekeztek a beruházás költségeit például tandíj formájában részben az egyénre hárítani.
A mai korszak azonban már nem a tudásgyár korszaka. Úgy tûnik, hogy ez igazából elmúlt. De a mai felsõoktatás már nem is papírgyár, ami egyes kritikusok szerint
a tudásgyárnak lenne valamiféle csökkent értékû utánzata, utóda, vagy ellenfogalma.
A mai felsõoktatás a tudás szupermarketjeinek vagy plázáinak a korszaka. Vagyis nem
arról van szó, hogy a felsõoktatás irányítói betáplálnak valamifajta inputot a felsõoktatási intézményekbe, és akkor megjelenik egy bizonyos fajta output és igazából azért
kell költség-hatékonyan és jól mûködni, hogy minél olcsóbban, minél jobb minõségben állítsák elõ ezek az üzemek azt a terméket, amelyeket elvár a társadalom, vagy elvár a gazdaság tõlük, hanem fordított logika érvényesül.
A felsõoktatás fokozatosan szolgáltatássá, vásárolható, megvásárolható, adható, vehetõ, követelhetõ, elfogyasztható fogyasztássá válik, és az igazi megrendelõvé már maguk a hallgatók lépnek elõ. A hallgatók és tágabban „a társadalmi környezet”, az érintettek, az érdekeltek.
A felsõoktatás ma ahhoz alkalmazkodik, hogy óriási tömegek akarnak tanulni.
Nem azt akarják tanulni, nem úgy akarják tanulni, ahogyan eddig, és a társadalmak
irányítói tudják, hogy nincs is arra szükség a korábbi értelemben. Míg korábban kis
nemzeti elitet képezett a felsõoktatás, de amikor a fiatalok harmada, 40%-a, fele jár
már oda, nem lehet továbbra is elitképzõ intézmények rendszere, vagyis a korábbi célok értelmetlenné válnak. Ettõl kezdve, hogy ezek a bizonyos célok értelmetlenné válnak, valaki másnak kell a célokat kitûznie, és ez már egyre kevésbé az állam.
A kilencvenes évektõl kezdve és ma már egészen hangosan halljuk, hogy szolgáltató államra van szükség a felsõoktatás irányítására, és olyan felsõoktatásra, amelyik
szolgáltat a klienseknek, az igénybevevõknek. Ez azonban azt is jelenti, hogy „a mit tanuljak” kérdésének a válaszadója egyre inkább a hallgató kell, hogy legyen. Minden
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afelé mutat, hogy az európai felsõoktatás is, vagy ez a hagyományos felsõoktatás, ahogy
mi inkább ismerjük, amerikanizálódjon. Hiszen az észak-amerikai felsõoktatás más
módon fejlõdött, ott kezdettõl fogva inkább piaci jellegû volt a mûködése.
Diverzifikáció és differenciálódás következik be. Új elvárások jelennek meg, nem
elitképzés, egyidejûleg oktatás, kutatás, szakképzés, regionális innováció, tanácsadás,
szakértés, kisebbségek, a kisvállalkozók, az innováció támogatása, a diákéletmód szolgáltatásként való nyújtása, vagyis a felsõoktatás hagyományos céljai, elitképzõ céljai
eltûnésével új meg új igények jelennek meg. Ha egyszer olyan drága, ha egyszer olyan
sokan járnak bele, ha egyszer olyan óriási ez az intézményrendszer, hát akkor adjon valamit ezért a társadalomnak, pontosabban a megrendelõknek.
Innét kezdve az intézmények egyre inkább rákényszerülnek, hogy a sokféle lehetséges cél közül maguk válasszák ki az övéket, és õk maguk határozzák meg ezeket a célokat, valamit a széles skáláról válasszanak ki. Belülrõl ennek megfelelõen megtörténik a differenciálódás. Oktatási programok széles skálája alakul ki: hosszúság és
tartalom szerint két-, három-, négy-, ötéves képzések, szakképzés, munka melletti oktatás, távoktatás, szendvicsképzés, virtuális képzés. Már-már a „kõegyetem” és a kõfõiskola és a kõ felsõfokú tanfolyamok helyett olyasfajta képzés a felsõoktatás, ahol a
hallgató maga dönti el, hogy mit hogyan tanul, milyen ütemben, mikor vizsgázik, ha
egyáltalán akar vizsgázni, s hány évig jár az intézménybe. Elmosódni kezdenek a határok az egyetem, a fõiskola, a legkülönbözõbb tanfolyami szintû képzések között – ki
hitte volna még akár húsz éve nálunk, vagy harminc éve a Nyugaton, hogy a ma „akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzésnek” nevezett tanfolyami képzéshez hasonlót valamikor is egyetemek fognak szervezni? Vagy, hogy 30-40 éves diákok ülnek
majd a padokban? Valósággal burjánzanak a legkülönbözõbb képzések, hiszen mindegyikre van igény. Csak utalnék rá, hogy ma már a magyar felsõoktatásba járó hallgatók fele is borsos tandíjat fizet (hiszen Magyarországon nem ingyenes a felsõfokú képzés, mindannyian tudjuk, hanem tandíjas még az állami intézményekben is, csak
vannak tandíjmentes hallgatók, akiknek a tandíját az állam finanszírozza). A diákok
felérõl van szó, és az intézményeket – azt hiszem –, éppen ez izgatja. A hallgató pénzért tanul, következésképpen, piaci megrendelõként lép fel.
Az eladható szolgáltatás megjelenése mellett új – ez a felsõoktatás eddig leírt folyamataitól függetlenül következett be – nagyonis új változásként köszöntött be a globalizálódás
felerõsödése. Ez utóbbi azzal jár, hogy transznacionálissá válik a verseny és a kereskedelem
is ennek a szolgáltatásnak a terén is. A hallgatói mobilitás valójában annál is nagyobb,
mint ahogy ez megjelenik az állami statisztikákban. Tudniillik itt is kialakul a fekete és a
szürke mobilitás, amirõl természetesen ezek a statisztikák nem igazán adnak képet.
Ma már tömegesen utaznak azért, hogy hosszabb-rövidebb idõt külföldön tanuljanak, de szaporodnak a külföldre kihelyezett tagozatok, és a határokon átnyúló, több országba egyszerre, esetleg távoktatási formában exportált képzések is.
Na most, ha ez a helyzet nemzetközi téren, kialakultak már és nyomulnak elõre a
nagy áruházláncok, szupermarket láncok, ahol oktatást, tanulást lehet venni, diplomá23
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hoz lehet jutni tanulással, akkor azt kell mondanunk, hogy ez már nem tudásgyár, ez
már nem papírgyár, nem érdemes ezekkel a gondolatokkal igazából küzdeni. Ami ma
burjánzik egy tudás-szupermarket rendszer, ahol diplomát, diplomaelemeket, vagy ha
tetszik, tudás-árucikkeket veszünk. Ennek elõbb-utóbb ugyanúgy meg fogjuk, vagy
meg fogják találni utódaink a szabályozási lehetõségeit, mint ahogy ezt a nagy áruházláncokkal, ahol árucikkeket veszünk a mindennapi életben, megtettük, megtették.
Nyilván átélni mindannyian átéljük, hogy most történik meg a változás.
Mi a helyzet az úgynevezett túlképzéssel? Mi a sokak szerint várható értelmiségi
munkanélküliséggel? Azt gondolom, a helyzet ahhoz lesz hasonló, ami a „túl sok” középiskolát végzettekkel történt az utóbbi évtizedekben.
Elõször a jelenlegi egyetemet, fõiskolát igénylõ állásokba kerül az egyre több végzett diák, majd pedig a most alacsonyabb képzettséget igényelni látszó egyéb fehérgalléros állásokat foglalják majd el. Ezzel átalakítják a szakmastruktúrát, átalakítják a
követelményeket, éppen annálfogva, hogy õk másképp vannak képezve. Ahogyan a középfokú végzettekkel történt annak idején: azt gondolom, hogy ma ugyanez történik a
felsõfokú végzettekkel is. Ezt lehet fejlõdésnek, lehet haladásnak hívni, de egyszerûen
mondhatjuk azt is, hogy átalakul a társadalom képzettségi szerkezete. Ha egyszer ez a
folyamat megindul, márpedig már megindult, nem látom, hogy mi lenne az az erõ,
amely megállíthatná. De bevallom, azt sem tudom igazán megmondani, miért lenne az
baj, ha egy társadalom tagjai ma mûveltebbek, mint tegnap, és hogy holnap még mûveltebbek lesznek, még akkor is, ha ettõl az igazságtalanság, a kizsákmányolás, az
egyenlõtlenségek – lehet –, nem is sokat csökken.
Mi a helyzet a sokat emlegetett minõségromlással? Ahogyan mintegy száz évet tartott annak elfogadtatása, hogy az ógörög, vagy latin helyett élõ idegen nyelvet, és természettudományokat tanult középiskolások tudása nem értéktelenebb, rosszabb minõségû, hanem más, mint elõdeiké, úgy fogjuk mi is elfogadni, hogy a ma és holnap
egyetemet végzõinek tudása nem rosszabb minõségû, hanem más, mint a mienk. Több
nyelvet fognak tudni, mint mi, jobban értenek majd a számítástechnikához, mint mi –
de ettõl magától se jobbak, sem rosszabbak nem lesznek nálunk.
Ez az az új helyzet, amelyben felsõoktatásunk az EU által kialakítani tervezett Európai Felsõoktatási Térséghez csatlakozik. Amíg el voltuk zárva a Nyugattól, gyakran
– és sok tekintetben jogosan – gondoltuk, hogy õk sok mindent jobban tudnak, látnak,
mint mi. A felsõoktatás átalakulása tekintetében tudomásul kell vennünk, hogy mindaz az újdonság, amirõl most szóltam, náluk is új.
Valójában az EU felsõoktatással foglalkozó szakemberei is csak most kezdenek védekezni a nemzetközi felsõoktatási piacon legutóbbi idõkben végbement változások ellen, vagy inkább kezdenek ahhoz alkalmazkodni. Ezt célozza a Bolognai folyamat néven ismertté vált kezdeményezés is. Azt hiszem, nekünk is ez adhat reális perspektívát.
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Rögtön történelemmel kezdem, de Lukács Péterrel ellentétben (õ csak a hatvanas évekig ment) én jóval messzebbre megyek vissza. A kamaszkorról lesz szó, és a posztadoleszcenciáról, legalábbis arról, amit így tárgyal a szakirodalom, tehát a kamaszkor
meghosszabbodásáról és hogy érzékeltessem, hogy mi mindent jelent ez a meghosszabbított kamaszkor, és hogy milyen volt egykoron, éppen ezért fogok nem a hatvanas évekig, hanem egészen Petõfi Sándorig visszamenni.
Az õ Tündérálom címû költeményébõl szoktam mindig idézni, és itt is hadd idézzem azt a néhány sort: „Ó, lassan szállj, és hosszan énekelj, haldokló hattyúnk, szép
emlékezet.” Ez magában véve gyönyörû. „Nem voltam többé gyermek, s nem valék
még ifjú, ez az élet legszebb éve. Mint legszebb perc, midõn a hajnalégrõl az éj kárpitja félig van levéve.” Ennyi az idézet. Tehát egyetlen év, ez volt az élet legszebb éve.
A gyerekkor és a felnõttkor között egy év: ez volt valamikor a kamaszkor. Ilyen rövid
volt, és elég sokáig, fõleg a huszadik század végén, pontosan a hatvanas évek végétõl
lehetett felismerni, hogy ez már nem így van.
Ez a rövid kamaszkor borzasztó viharos volt, nagyon megrázkódtató mind a kamaszok, az egyének, mind a körülöttük levõ szülõk, testvérek és mások számára, de ez
a vihar gyorsan jött, és aztán elmúlt, és az, aki még egy évvel azelõtt gyerek volt, felnõtté vált. Felnõtté vált, de ez ma nem így van. Ma ez nem ilyen, ugyan viharos, de a
viharok egyrészt tovább tartanak, másrészt többszörösek és az egész kamaszkor rendkívüli mértékben megnyúlt.
A megnyúlás részben azért történt, mert korábban kezdõdik. A történeti demográfusok tudják, hogy az 1900-as évek elején a lányok elsõ menstruációja valamikor a 14.
életévhez közelebb esett, tehát már elmúltak 13 évesek, amikor bekövetkezett.
A fiúknál még késõbb következett be a biológiai érés, inkább úgy 15 éves kor körül.
Ez 100 év alatt több mint két évet csökkent, tehát több mint két évvel korábban kezdõdik a kamaszkor, de mikor ér véget? Ez itt a nagy kérdés. Mikor lesz valakibõl felnõtt? Én most négy olyan dimenziót fogok kiemelni, amiben a felnõtté válás jól értelmezhetõ és majd fogják látni, hogy ezt a négyet két csoportra osztom.
Az egyik, amikor az embernek gyereke lesz. Amikor a lányok elõször szülnek, és
a fiúknak megszületik a gyerekük. A második ilyen dimenzió az, amikor a kamasz elköltözik otthonról, saját háztartása lesz, saját lakása és ott kezd önálló életet. A harmadik az, amikor befejezi a tanulmányait és elkezd dolgozni. Itt már érzékelhetõ, hogy
valami nagy változás van mondjuk a 100 évvel ezelõttihez képest, de erre mindjárt kitérek, mindjárt elmondom, hogy miért fontos ez. És a negyedik – ezt tulajdonképpen
elõbb kellett volna mondanom – a házasságkötés. Házasságkötés vagy tartós párkapcsolat. Ez a négy nem egyforma.
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A négy dimenzióból a legelsõ az, ami irreverzibilis. Ha az embernek gyereke van,
akkor gyereke van. A huszadik században az történt, hogy a csecsemõhalandóság minden fejlett országban jelentõs mértékben csökkent, tehát az esetek többségében a megszületett gyerekek életben maradnak, és azt nem lehet visszacsinálni. Ha az ember egyszer szülõvé vált, akkor onnantól kezdve szülõ. Ezzel szemben a másik három
dimenzióban irreverzibilisek lettek az események. Olyasmik, amik korábban évszázadokig ugyancsak olyannak tûntek, meg olyanok is voltak, hogy nem lehetett visszacsinálni õket. Ha egyszer valaki befejezte az iskolát, akkor befejezte, nem kezdte újra.
Egyáltalán volt olyan, hogy befejezni? Ma nem világos, hogy attól, hogy nekem van egy
valamilyen oklevelem, kitanultam egy szakmát, és elkezdtem dolgozni szakmunkásként, hogy azt befejeztem. Igen, valamit befejeztem, de a normál biográfiában, az életpályában ez nem szükségképpen egy végállomás. Ez újrakezdhetõ, újraindítható: továbbtanulhatok vagy átképezhetem magam, történhetnek dolgok. A pályaválasztás,
ami az esetek nagy részében valamilyen oklevél megszerzésével vagy az iskola befejezésével függött össze, nem feltétlenül végérvényes dolog. Ez is újrakezdhetõ, változtatható. Tehát módosítható. Az életpályában ez sem jelenti feltétlenül a felnõtt kor elérését. Kamaszként dolgozhatok valamit, ráadásul, miközben dolgozom, még tanulhatok
is. Tehát a tanulás és a munka nem szekvenciális változások, nem az a helyzet, hogy elõször az egyiket kell befejeznem, és aztán kezdem el a másikat, hanem párhuzamosan
folynak és folyhatnak nagyon sokáig. A harmadik ugye a párválasztás. A párválasztás –
házasságkötés. Az emberiség valószínûleg sosem ismerte azt az idõszakot, amirõl ma
konzervatív körökben gyakran azt mondják, hogy bezzeg, valamikor nem volt válás, nem
volt házasságbomlás, és olyan egészségesek és intaktak voltak a házasságok – ez mese,
ilyen nem volt sohasem. Az igaz ugyan, hogy a válás, pontosabban a házasság felbontásának állami hatóság vagy bíróság elõtt történõ lebonyolítása nagyon sokáig nem létezett. Ez kétségtelen. De házasságok felbomlottak mindig is. Ennek ellenére azt kell mondanom, hogy a házasságkötés kapcsolódott – most megint ezt a kifejezést használom –
szekvenciálisan a biográfiában, az egyéni életútban más olyan változásokhoz, például a
saját lakáshoz, a munkavállaláshoz, a keresõvé váláshoz és így tovább, vagy pedig ugye
nagyon sokszor az elsõ terhességhez, azért kellett gyorsan megházasodni. Az életút
szekvenciális menete abból állt, hogy a kamaszkor lezárultával több változás következett
be az egyén életében, és ezeknek a változásoknak a nyomán õ felnõtté vált.
Ma egy olyan világban élünk, ahol nagyon sok minden visszacsinálható, amikor fiatalok, akik elköltöztek otthonról, a szüleiktõl, visszaköltöznek. A szülõk örülnek, ha
minél tovább otthon van a gyerekük, és nem bánják, ha visszaköltözik, amikor – ahogy
említettem – egyidejûleg dolgoznak és tanulnak, az egyiket abbahagyják, és a másikat
folytatják. Nagyon sokféle ilyen változás van. És persze az az elsõ dimenzió, ami továbbra is irreverzibilis, és amit én a jelen korban amúgy is a felnõtté válás legfontosabb mozzanatának tartok, hogy gyereke lesz valakinek, hogy szülõvé válik.
Azt hiszem, a szülõvé válás és a felnõtté levés valahogyan szorosabban kapcsolódik
össze – ez csak egy ilyen hipotézis, amit mondok –, mint a korábbi évszázadokban, te26
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hát nem olyan egyértelmûen datálható, nem lehet olyan pontosan és egyértelmûen kijelölni az életútban, hogy hol volt az, ahol befejeztem, és hol volt az, ahol elkezdõdött
a felnõttkorom. Átmenetek vannak, és ezek az átmenetek rendszerint megterhelik az
egyén személyiségét, nagyon bonyolulttá teszik az identitásproblémát, és igen bonyolulttá teszik azt a kapcsolatrendszert, azt a mikro kapcsolati rendszert, amiben a változások végbemennek: a családtagok, a fontosabb partnerek, felnõttek és gyerekek,
akik kapcsolatban állnak az egyénnel.
Persze az életútváltozás nemcsak a kamaszkorban ment végbe, tehát ha összehasonlítjuk a huszadik század végének biográfiáit a huszadik század elejének biográfiáival, akkor más életszakaszokban is fontos változásokat látunk, például az idõs korban
is nagyon fontos változások láthatók azért, mert kitolódott az átlagos élettartam ebben
az évszázadban igen jelentõsen. A huszadik század elején a születéskor várható átlagos
élettartam férfiaknál nem érte el a 40 évet és ma Magyarországon is 60 év körül van
már, és a fejlettebb országokban jóval több ennél. Tehát egy hosszabb élettartamon belül kell elképzelnünk azt, hogy volt régebben egy vagy két év, ami a gyerekkor és a felnõttkor közé esett. Most ez kitolódik ugyan, de ami utána jön, az jóval tovább tart.
És az is átstrukturálódott. Vagyis a kamaszkor mai problémái azok az élettartam megnövekedésén és a biográfia, az egyéni életutak szerkezetének megváltozásán kapcsolódik ahhoz a jelen társadalomhoz, és kultúrához, amiben élünk.
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GLOBALIZÁCIÓ ÉS IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS
(Gábor Kálmán)
IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS
A tanulmány elkészítésekor figyelembe vettük a kilencvenes években az Oktatáskutató Intézetben folytatatott lokális vizsgálatainkat Sopronban, Salgótarjánban, Tamásiban, Gyõrött,
Kecskeméten és Békéscsabán, Székelyudvarhelyen és Kolozsvárott (Gábor Kálmán és társai
(1997), illetve a következõ tanulmányokat: Az iskolai ifjúsági korszak elõtt? Sopron és Salgótarján esete. Bp. Oktatáskutató Intézet, Gábor Kálmán és társai (1998) A tamási fiatalok
helyzete. Bp. Oktatáskutató Intézet, Gábor Kálmán és társai (1998) A kecskeméti fiatalok
helyzete. Bp. Oktatáskutató Intézet, Gábor Kálmán és társai (1998) A hevesi fiatalok helyzete. Bp. Oktatáskutató Intézet, Gábor Kálmán (1998) Fordulat elõtt? A romániai magyar és
román fiatalok összehasonlító vizsgálata. Bp. Oktatáskutató Intézet, Gábor Kálmán és társai
(1997)) Felhasználtuk továbbá az Ifjúság 2000©, a MOZAIK 2001© Nemzeti Ifjúságkutató
Intézet által kordinált országos, illetve a határon túli fiatalokra vonatkozó vizsgálatok eredményeit. Végül felhasználtuk még az Oktatáskutató Intézetben folytatott legutóbbi vizsgálataink a Gyõr Moson-Sopron megyei 15-29 éves fiatalok© c. kutatás és 2001/2002-ben készült
Elsõéves hallgatók szociológia vizsgálata©, valamint a Sziget kutatások 2000-2003© közötti
eredményeit.
Nyugat-Európában a hatvanas évektõl kezdõdõen, a nyolcvanas évekre ifjúsági korszakváltás következett be. A korszakváltás lényege a társadalmi reprodukció megváltozása, illetve az iskolai tudás felértékelõdése. Jellemzõje a korszakváltásnak az ifjúkor meghoszszabbodása, az „amatõr” ifjúsági státusz „professzionális” státusszá alakulása. A fiatalokat
közvetlenül ellenõrzõ intézményeket (munkahely, család, politikai szervezeteket) a
közvetett ellenõrzõ intézmények – mass mediák, fogyasztói ipar – váltják fel. Az ifjúság autonómiája, önállósága megnövekszik. A magántulajdonon alapuló piacgazdaság kiépülésével a nyugat-európai ifjúság körében megfigyelt legfontosabb tendenciák a magyar fiatalok körében egyre inkább érvényre jutnak. A kilencvenes években
Magyarországon is kialakult az új, az iskolai ifjúsági korszak. Megteremtõdtek az iskolában eltöltött idõ megnövekedésének elõfeltételei közoktatás, majd a felsõoktatás
expanziója, a középosztályosodás, a gazdasági, technológiai fejlõdés, a fogyasztás expanziója révén (fogyasztási javak elterjedése, a fogyasztói és szolgáltatói ipar hihetetlen mértékû kiterjedése), amely a fiatalok körében egyre növekvõ emancipálódási törekvésekkel párosult.
Az iskolai ifjúsági korszak beköszönte a nyugat-európai ifjúságkutatók által korábban felvázolt két forgatókönyvet kínálta a kilencvenes években a magyar fiatalok számára is: Az egyik, „a munkanélküliség szcenáriója” Nagy-Britanniában a hetvenes évek
során alakult ki. Az úgynevezett „két ország”-modellben a hátrányos helyzetûek rugal-
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mas munkaerõ- tartalékokként a kettõs munkaerõpiac másodlagos szektorát képezik.
Az ehhez a szcenárióhoz kapcsolódó társadalmi kockázatok nyilvánvalóak. Az ifjúsági
zavargások lehetõsége ezek közül csak az egyik, az etnikai zavargásokkal való összekapcsolódás pedig robbanó hatású, mivel az etnikai/faji kisebbségek ifjúsága egyre inkább hajlamos kedvezõtlen helyzetét az intézményesített rasszizmusnak tulajdonítani.
(Chisholm, L. 1992, 63). A munkanélküliség szcenáriója azzal jár, hogy potenciálisan
már nagyon korán kialakul azon fiatalok csoportja, akik nagyon kis eséllyel integrálódhatnak a társadalomba, létrejön a társadalom alatti osztály reprodukciója. A piaci
rendszer kialakulása, az osztályrendszer átalakulása, amely a szociális és oktatási intézmények „piacosításával” is jár, azaz az állami intézményrendszer romlása az alsó réteg újratermelõdését még tovább erõsíti.
A másik pedig „a szabadidõ szcenáriója”, ami letörli a stigmákat a nem-foglalkoztatottakról, akik egy új, „dologtalan” szabadidõs osztály alapját képezik. Ez a szcenárió
a tanulás felértékelõdéséhez és a professzionális ifjúsági státusz kialakulásához vezet.
A fiatalok különleges kulturális kreativitása pedig egyre megbecsültebbé válik
(Chisholm, L. 1992, 63). A szabadidõ-szcenárió a társadalom középosztályosodásával jár
együtt. A középosztályosodó fiataloknak egyik fontos területe a szabadidõ, a szabadidõipar kiépülése. „A szórakozóhelyeken bekövetkezõ változások alapja az, hogy a szórakoztatóipar képviselõi hisznek abban, hogy felhasználóik természete változik, úgy
látják õket, mint akik rendelkeznek olyan tulajdonságokkal, amelyek korábban egyértelmûen a középosztály tagjait jellemezték, mint például a tehetõsség, a mobilitás, és
a képesség arra, hogy a számukra felkínált szórakozási lehetõségek között ‘racionális’
alapon tudnak választani. Ez a változás jelenik meg abban, hogy a hangsúly a ‘szórakoztatóiparban’ tapasztalható ‘versenyen’ van, de megragadható abban is, hogy a vásárlót már nem a ‘tagnak’, hanem a ‘fogyasztónak’ tekintik” (Clarke, J. – Jefferson, T.
2000, 118).

AZ OKTATÁSI RENDSZER ÁTALAKULÁSA
Napjaink egyik vitatott kérdése a magyar oktatási (közoktatási) rendszer átalakulását
elemzõk körében az, hogy mi az eredménye az oktatási rendszer szerkezetváltásának.
Igen szenvedélyes viták folynak arról is, hogy napjainkban a magyar oktatási rendszerben csökkentek vagy pedig növekedtek a tanuló fiatalok esélyegyenlõtlenségei.
Az egyik oldalon az a nézet uralkodik, hogy az oktatási rendszer nyitottabbá vált a
szerkezetátalakulás során, mások azt hangsúlyozzák, hogy a kilencvenes évek változásai az oktatási rendszer „elitközpontúságához” vezettek. Az egyik nézet képviselõi az
oktatási rendszer sokféleségét, a másik nézet képviselõi pedig az oktatási rendszer kettészakadását, illetve az iskolázatlan, falusi társadalmi csoportok gyerekeinek az oktatási rendszerbõl való egyre nagyobb mértékû kirekesztõdését hangsúlyozzák. Az egyik
nézet képviselõi a piac-kompatibilis iskolarendszer jöttének elkerülhetetlenségét, má29
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sok a piacnak az esélyegyenlõségre gyakorolt romboló hatását emelik ki. A piac-kompatibilis oktatás mellett érvelõk, különösen a felsõoktatás területén, azt hangsúlyozzák, hogy a különbözõ társadalmi csoportok felismerve a helyzetüket, tudatosan megválasztják, hogy hol, milyen irányban tudnak karriert csinálni. A másik tábor viszont
azzal érvel, hogy a társadalmi szelekció a felsõoktatási rendszerben soha nem volt
olyan erõs Magyarországon, mint napjainkban, illetve a kilencvenes években.
A közoktatási rendszer átalakulásának markáns kritikája fogalmazódik meg Gazsó
Ferencnek a Századvégben megjelent vitaindító tanulmányában. Gazsó szerint az oktatási expanzió forráshiányos közoktatásban és felsõoktatásban következik be, következésképpen további polarizációval jár „az alsó társadalmi rétegek esélyhátránya egyre inkább növekszik”. Hangsúlyozza, hogy az „esélykülönbségek drasztikus
növekedését jól érzékelteti, hogy a felsõfokú továbbtanulás szempontjából kitüntetetten kedvezõ esélyeket hordozó iskolatípusban, a gimnáziumban a korábbi ötszörös
esélykülönbségek tizenegyszeresre növekedtek az elmúlt években (Gazsó 1997, 94).
Azt állítja továbbá, hogy „a társadalmi szempontból szélsõségesen szelektív felsõoktatás kialakulását immár empirikus tényként kezelhetjük” (Gazsó 1997, 95).
Ezzel szemben az ifjúsági korszakváltás tézisének hangsúlyozásával azt állítjuk,
hogy az oktatási rendszer átalakulása szorosan összefügg a magántulajdonon alapuló
piacgazdaság kiépülésével. Az új ifjúsági korszaknak, az iskolai ifjúsági korszaknak a
feltételei a kilencvenes években Magyarországon is kialakulnak: iskolában eltöltött idõ
megnövekedik, a kilencvenes években megvalósul a közoktatás, majd a felsõoktatás expanziója, a társadalom középosztályosodik (Kolosi 2000). A középosztályosodással jár
a fogyasztási javak elterjedése, a fogyasztói és szolgáltatói ipar hihetetlen mértékû kiterjedése, azaz a középosztályosodási folyamat nagy mértékben meghatározza a fiatalok iskolai életútját, életkarrierjét és életesélyeit. (Gábor 2000).
Gazsó-féle értelmezés szerint viszont „nem egy középosztályosodó, a társadalmi
esélykülönbségeket mérsékelten újratermelõ szerkezet alakult ki, hanem egy szélsõségesen megosztott társadalom. Egy olyan polarizált társadalom, amely a legkevésbé sem
hasonlít azokhoz a nyugati társadalmakhoz, amelyek a második világháborút követõ
évtizedekben, a középosztályosodási folyamat keretei között kialakultak, és népszerûen jóléti társadalmakként definiálódtak.” Gazsó szerint Magyarországon „egy rendkívül erõteljesen polarizált háromosztatú társadalomszerkezet jött létre, egy privilegizált
társadalmi csoporttal. Tagjai a társadalmi-gazdasági folyamatok haszonélvezõi a magyar társadalomnak legfeljebb 10%-át alkotják. Ezután van egy státusõrzõ és kis mértékben státusgyarapító középosztályszerû képzõdmény, amelybe legfeljebb a társadalom egyharmada tartozik. Ezt követi azután a harmadik szint, a társadalom talapzatán
álló óriási tömeg, amelybõl 60% semmiféle felhalmozásra nem képes… Ez a nagy tömeg igen erõsen tagolt. Az alján helyezkedik el a társadalom egyötödét reprezentáló új
underclass, azaz alsóosztály.” (Gazsó 2000, 10-11)
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DEMOGRÁFIAI FOLYAMATOK
A társadalmi átalakulás és a fiatalok esélyeinek értelmezésében figyelembe kell venni
a demográfiai tényezõket, a közoktatási rendszer átalakulását és azzal összefüggésben
a munkaerõ-piaci helyzet alakulását. Az oktatás helyzetét alapvetõen meghatározza az
egyes korosztályok létszáma, összetétele.
Magyarországon az utóbbi évtizedekben a korosztályok száma különösen gyorsan
változott. A hatvanas évtized elejének rendkívül alacsony létszámú korosztályai után
következtek a hetvenes évek közepén született nagylétszámú korosztályok. A demográfiai csúcs tanulói a közoktatásból már kikerültek, az elmúlt években az általános iskolákban, két éve a középfokú oktatásban is egyre kisebb létszámú korosztályok vesznek
részt. A középfokú oktatás most érkezett el a radikális tanulólétszám-csökkenéshez. Miközben az általános iskolákban ez a folyamat lassan befejezõdik. Kozma Tamás mutatott rá a demográfiai hullámhegyek és völgyek oktatásra gyakorolt hatására. Kozma Tamás hangsúlyozza, hogy a „legutóbbi demográfiai hullámhegy idején (1974-76) volt
olyan esztendõ, amikor csaknem 200 ezren születtek: belépésük és áthaladásuk az oktatási rendszeren olyan feszültségeket és problémákat okozott, amelyet máig tapasztalunk – anélkül, hogy világosan látnánk az eredeti okait (Kozma 1995, 213). Ezt a korosztályt végigkísérve hívja fel a figyelmet az iskolai férõhely problémájára, az általános
iskolai lemorzsolódás növekedésére, a középiskoláknak a növendékek „elhalászására”,
következésképpen ez a folyamat egyes általános iskolák gyerekhiányához, illetve bezárásához vezetett és így tovább.
Kemény István is kiemeli, hogy a „középiskolai továbbtanulási esélyeket például
meghatározza az, hogy a 15 éven aluli évfolyamok létszámai jóval kisebbek, mint a 15
éves és 15 évnél idõsebb évfolyamoké. A most kezdõdõ években ezért sokkal könnyebb
lesz a középiskolába való bejutás. A különbséget már akkor láthatjuk, ha a mai 18 évesek 178 ezres létszámát a 14 évesek 144 ezres létszámával összehasonlítjuk. 1994 szeptemberében a 15-19 éves korcsoport létszáma 883 ezer, az egy-egy évfolyamra jutó átlagos létszám 176 ezer volt. Ma viszont a 14 évesek létszáma 144 ezer, a 13 éveseké 138
ezer, a 12 éveseké 129 ezer, a 11 éveseké 123 ezer és a fiatalabb évfolyamok átlagos létszáma is 123 ezer.” (Kemény 1996a).
Az 1. számú grafikonról leolvasható, hogy az Ifjúság 2000-ben vizsgált 15-29 éves
korosztály eltérõ létszámú évjáratokból tevõdik ki. A legidõsebbeket a 27-29 éveseket
követõ 23-26 évesek a demográfiai hullámhegy csúcsán helyezkednek el. Õket követik
a 20-22 évesek, akik a hullámhegy leszálló ágán találhatók, de még többen vannak,
mint a legidõsebbek (27-29 évesek), majd a 18-19 évesek után a 17 évesekkel kezdõdõen a 15-16 éves, igen alacsony létszámú korcsoportok következnek.
A 15-29 éves fiatalok demográfiai görbéjét összevetve a korosztály középiskolai továbbtanulásának trendjével (lásd 2. számú grafikon) azt látjuk, hogy a demográfiai
hullám leszálló ágba kerülése összekapcsolódik a középiskolában továbbtanulók növekedésével, és a szakmunkásképzõben továbbtanulók csökkenésével. A 2000-ben 22 éve31
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seknél a szakmunkásképzõben továbbtanulók aránya 40% alá esik. A 2000-ben 18 évesek azok, akik közül 15 éves korban többen tanultak tovább szakközépiskolában, mint
szakmunkásképzõben, és a szakközépiskolában továbbtanulókkal párhuzamosan
emelkedik a gimnáziumban továbbtanulók aránya, akiknek aránya a 2000-ben 15 évesek esetében már meghaladja a 30%-ot (Jelentés 2000 418).
Liskó Ilona hangsúlyozza: „Az aktuális társadalmi igényeknek megfelelõen a középfokú oktatás intézményrendszerén belül jelentõsen megváltoztak az arányok.
A '90-es években fokozatosan növekedett a középfokon és ezen belül az érettségit nyújtó iskolatípusokban továbbtanulók aránya. Míg korábban egy-egy korosztály fele szakmunkásképzõbe, másik fele érettségit adó középiskolákba járt, az elmúlt években határozottan csökkent a hagyományos 3 éves szakmunkásképzés és növekedett az érettségit
is nyújtó középiskolai képzés jelentõsége. A szakmai iskolák többsége vegyes profilúvá
vált, és az iskolákon belül fokozatosan emelkedett a szakközépiskolai osztályok és az
odajáró gyerekek aránya. 1995-ben a 8. osztályt 122 ezren fejezték be eredményesen.
A végzettek csaknem valamennyien (99,3%) továbbtanultak középfokú iskolában. A továbbtanulók nagyobb hányada (61%) folytatta tanulmányait középiskolában (100 fõbõl
27 gimnáziumba, 34 szakközépiskolába iratkozott be). Az érettségit nem adó szakmunkásképzõ iskolákba és szakiskolákba a továbbtanulók 34%-a iratkozott be az 1990. évi
1. grafikon
15-29 évesek számának alakulása 2000-ben

2. grafikon
Az általános iskola után továbbtanulók középiskola típusonként
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3. grafikon
A felsõoktatásba felvettek száma és a felvétel évében 18 évesek száma
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45%-kal szemben.” (Liskó 2000, 115-116). A kilencvenes évek alapvetõ tendenciája középfokon az érettségit adó intézmények felé való elmozdulás, amely már önmagában a
fiatalok iskolában eltöltött idejének növekedéséhez vezet.
A kilencvenes évek legfontosabb tendenciája tehát az iskolai végzettség hosszú távú emelkedése. emellett fontos hangsúlyozni azt is, hogy ez idõszakban az 1974 és 1976
között született nagyobb létszámú korosztály is átvonul az oktatási rendszeren. A kilencvenes években igen lényeges oktatáspolitikai változtatások történtek: a felsõfokú
intézetek ösztönzése a hallgatói létszám emelésére, a középfokú oktatásban az érettsé15 -19 éves
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1. táblázat
A jelenlegi iskolai szint (részletes) életkor szerint (N=7917)
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git adó típusok kiterjesztése, a szakmai iskolai képzésben részt vevõk létszámának
csökkentése és így tovább (Andorka 1996).
A 3. számú grafikonon pedig jól látható, hogy a kilencvenes második felében nem
csak a felsõoktatásba felvettek emelkedése, de az egyes évjáratok csökkenése is oka annak, hogy egy korosztályból egyre többen kerülnek be felsõoktatásba. A kilencvenes
években a közoktatás és a felsõoktatás expanziójának, a piacgazdaság kihívásainak következményeként a 15-29 éves fiatalok körében a tanuló és egyre tovább tanuló fiatalok csoportja növekedett, különösen a kilencvenes évek második felétõl, tehát egyre
kedvezõbb demográfia háttérben valósul meg, amely tovább növelheti a tanuló fiatalok közötti versenyt.
A továbbiakban megvizsgáljuk, hogyan alakult 2000-ben Magyarországon, korcsoportonként a 15-29 éves fiatalok iskolázottsága.
A Ifjúság 2000 vizsgálatban azt látjuk, hogy 15-29 éves korosztályban a legnagyobb
a szakmunkásképzõt végzettek csoportja (23,5%). A második a szakközépiskolát és
gimnáziumot végzettek csoportja (11,4%, illetve 6,8%; összesen 18,2%). A harmadik
legnagyobb csoport viszont még az általános iskolát befejezettek csoportja (9,7%).
A tanuló fiatalok körében viszont a legnagyobb a szakközépiskolában és gimnáziumban
tanulók csoportja (8,1%, illetve 8,6%; 16,7%). A fõiskolát és egyetemet elvégzõk aránya
– 4,2%, illetve 5,3% összesen: 9,5% – ennél magasabb a tanulók aránya 6,4%, illetve

4. grafikon
Az iskolai szint korcsoportok szerint
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5,3% összesen: 11,7%. A tanuló fiatalok közül a szakmunkástanulók már a harmadik
helyre estek vissza 3,7%-kal. Figyelemre méltó még a különbözõ iskola szinteken lemorzsolódók aránya: az általános iskolát nem fejezte be 1,4%, a szakmunkásképzõt a
1,5%, a gimnáziumot és a szakközépiskolát 1,4%, a fõiskolát és az egyetemet 0,7%!
(lásd: 1. számú táblázat)
Az Ifjúság 2000 vizsgálat adatai alapján az ezredfordulóra Magyarországon egy új
ifjúság képe rajzolódik ki. A kilencvenes években a közoktatás és a felsõoktatás expanziójának, a piacgazdaság kihívásainak következményeként a 15-29 éves tanuló fiatalok
váltak a fiatalok egyik legfontosabb csoportjává. Ez összefügg azzal, hogy az iskolázottsági szint emelkedik, az iskolában eltöltött idõ megnövekszik: a 20-24 évesek 27,9%-a
tanul fõiskolán, egyetemen, illetve fejezte be a fõiskolát, egyetemet, addig a 25-29 éveseknek 18%-a. A 15-24 éves fiatalok közül a 15-19 évesekre a középiskolába járás, a 2024 évesekre pedig a felsõfokú intézményekbe járás, illetve befejezése jellemzõ, szemben a 25-29 évesekkel, akik többsége szakmunkásképzõt, illetve középiskolát végzett.

GLOBALIZÁCIÓ ÉS NÖVEKVÕ EGYENLÕTLENSÉGEK
Nemzetközi tendencia, hogy egyre többen és magasabb életkorig vesznek részt az iskolarendszerû képzésben, nagyobb tömegek számára mind késõbbi idõszakra tolódik tehát a munkaerõpiacra való kilépés idõszaka. Az oktatás ilyen értelmû expanzióját részben a gazdasági fejlõdés igényei kényszerítik ki abban az értelemben, hogy a
dolgozóknak egyre több és színvonalasabb képességre van szükségük. Az oktatás expanziója szorosan összefügg a munka világával is, beleértve a munkanélküliséget is,
amely minden fejlett országban azzal jár, hogy a fiatalok munkájára egyre késõbbi életkorban van és lehet szükség, illetve azzal, hogy egyre nehezebbé válik a fiataloknak a
munkaerõpiacra való belépése is. A gyermek és ifjúkor meghosszabbodása mellett az
oktatás expanzióját társadalompolitikai törekvések is szorgalmazzák, de az expanzió
mértékadó elemzések szerint ma fejlett világ-szerte öngerjesztõ, gyorsító folyamatnak
is látszik: a magasabban képzett szülõk gyermekeiknek is magasabb, sõt, a sajátjuknál
is magasabb képzettséget igényelnek (Lukács 1996; Gábor 1996) „Egy 1995-ös számítás
szerint a fejlett országokban az 1992-ben ötéves gyerekek változatlan trendekkel átlagosan az alábbi mennyiségû – tanévekben mért – idõt fognak teljes idejû nappali képzésben illetve felsõoktatási intézményekben tanulni: Észak-Amerikában 14,2-14,7
évet, Európai Unió tagállamaiban 13,4-15,9 évet, a többi európai OECD országokban
9,4-15,4 évet, Csehországban, Magyarországon, Lengyelországban, Oroszországban
több mint 12 tanévet” (Lukács 1996, 208).
A magyar oktatási rendszer átalakulása felgyorsult, miközben az oktatási rendszer
esélyegyenlõség-központú ideológiája több ponton megkérdõjelezõdött. A megkérdõjelezés nem feltétlenül az egyenlõtlenségek növekedésének következménye, hanem inkább annak, hogy a tömegesedés, demokratizálódás, globalizálódás nem vezet az
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egyenlõtlenségek csökkenéséhez, hanem új típusú egyenlõtlenségek jönnek létre.
(Lukács 1996)
Az oktatási expanzió tehát a származási, területi és etnikai egyenlõtlenségek megmaradása mellett következik be. Különösen élesekké válnak az etnikai különbségek.
Jól megfigyelhetõ mind az iskolázottsági, mind a munkaerõ-piaci pozíció szerint a roma fiatalok hátrányos helyzete: „A 15-19 éves korcsoportban 1993 végén a foglalkoztatottak aránya a nem romáknál 15,1% volt, a romáknál 15,6%, a munkanélküliek aránya a nem romáknál 7,2%, a romáknál 11,4%, az inaktívaké a nem romáknál 77,7%,
romáknál 73,0%. Ezek az arányok látszólag közel állnak egymáshoz. A látszat azonban
csal. A majdnem 78%inaktív nem roma személynek döntõ többsége (a korcsoport
70,1%-a) tanuló volt. A ténylegesen inaktív személyek aránya 7,6%. A roma fiataloknak viszont csak 24,9%-a volt tanuló. A nem roma tanulók 5,2%-a fõiskolára vagy
egyetemre járt, 55,5%-a szakközépiskolába vagy gimnáziumba és csak 6,2%-uk általános iskolába. A 15-19 éves roma tanulók 45,4%-a általános iskolába járt, 10%-a szakiskolába, 30,8%-a szakmunkásképzõbe, 13,5%-a szakközépiskolába vagy gimnáziumba
és 0,2%-uk folytatott felsõfokú tanulmányokat” (Kemény 2000, 70).
Az iskolaszerkezet átalakulása során, különösen a kis iskolákkal kapcsolatban figyelhetõ meg a területi különbségek növekedése. „A kis iskolák ügye szorosan összefügg a kistelepülések problémájával. Az iskolák több mint fele (58%) községekben található, miközben az osztályok 44%-a, a pedagógusok 41%-a található itt, és a tanulók
40%-a tanul ezekben az iskolákban. Az összevont osztályok aránya a városokban elenyészõ, az ilyen osztályok 86%-a a községekben van. Ennek megfelelõen az egy iskolára jutó tanulók száma messze alacsonyabb, mint a városokban (miközben a különbözõ
típusú városok átlagszámai közt nem annyira nagy a különbség), az egy osztályra és
egy pedagógusra jutó tanulók számában viszont nem akkora a különbség a községek
javára. A 10.000 fõ alatti településeken volt található az iskolák 60,5%-a, míg a tanulók 42,1%-a tanult ezeken a településeken. Az 500 fõ alatti településeken átlagosan 51
fõs iskolák mûködnek, ami a 10.000 fõ alatti településeken mûködõ iskolák átlagának
is kevesebb, mint harmada. A legújabb monitor vizsgálatok alapján úgy tûnik, hogy az
elmúlt években is csökkent a tanulmányi teljesítmények tükrében mért oktatás színvonala, és ezen belül is nõtt a szakadék a falusi, községi és a városok iskolák között az utóbbiak javára” (Lannert 1996, 222-223).
„Az oktatási rendszer átalakulását nagy mértékben befolyásolja az is, hogy Magyarország mozgásterét és lehetõségszféráját a globalizációs folyamatok jórészt elháríthatatlan hatásai, továbbá az euro-atlanti integrációba való beilleszkedés feltételei és
szükségletei határolják be” (Gazsó 2001, 137). A kilencvenes évek közepére Magyarországon kiépült a piacgazdaság, amely azt is eredményezte, hogy a magyar fiatalokat
ugyanazok a kihívások érik, mint a fejlett világ ifjúságát.
„1989-ben megkezdõdött kelet-európai átalakulási folyamat – Magyarországon legalábbis a kilencvenes évek közepére – befejezõdött. Létrejöttek a gazdasági, a politikai
és a jogi alapintézmények, s ezeknek további jelentõs mértékû megváltozása nem vár37
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ható. Ilyen alapintézmény a tulajdoni rendszer, amely lényegében Magyarországon
többé-kevésbé kiépült. Létrejött a magántulajdon átfogó rendszere, ezen túlmenõen pedig a nagy tulajdonokban kialakult a nyugati magántõke nagy rendszere, amely megváltoztathatatlanul jelen van. A magyar modell igazi magántulajdonosi modell, a magántulajdonosok világosan láthatók, csak nem Budapesten vannak, hanem Amszterdamban,
Londonban, vagy San Franciscóban, és a legkönyörtelenebb, leghatékonyabb módon, naponta meghatározzák tulajdonuk sorsát. A tulajdonosok felosztják az egymás közötti
munkamegosztásban és stratégiai szövetségben a tõkét, a munkaerõt, a jövedelmeket.
Ez azt is jelenti, hogy a tulajdonosi rendszer alapján lényegében a piacgazdaságnak az
alapintézményei: a pénzügyi-szolgáltatási rendszer, a kereskedelem-szolgáltatási rendszer, az ipar és az agrárgazdaság nagy rendszerei döntõ többségükben a mai formában
fognak az elkövetkezendõ évtizedekben élni… A Magyarországon jelenlévõ multinacionális vállalkozások meghatározzák az ország sorsát.” (Lengyel 2000, 39-40).
Azaz a magyar fiatalokat a kilencvenes években ért kihívásokat a globalizált világ
kihívásainak is tekinthetjük, melynek eredményeképpen az ifjúsági korszakváltás Magyarországon hihetetlen gyorsasággal ment végbe, és köszöntött be az iskolai ifjúsági
korszak.
Az iskolai ifjúsági korszak kihívásainak egyike a globális versenyhelyzet: „A világgazdaságba való bekapcsolódásunk óriási versenyt indított el, globális versenyhelyzetbe kerültünk, ami azt jelenti, hogy ma a munkaerõnek nem az országon belül kell a piacon versenyben maradnia, hanem versenyeznie kell a malajziai munkaerõvel is. Ma a
vásárosnaményi munkás többek között azért nem jut munkához, vagy azért nyomják
le a bérét, mert Kínában 14 éves kislányok negyed annyiért csinálják azt, amit õ. A napi verseny – hadd tegyem hozzá – természetesen Németországgal is folytatott verseny,
ahol tízszeres bérért hajlandók csak ugyanazt a munkát elvégezni, és ahonnan menekül a tõke. Ez a versenyhelyzet megkövetelné, hogy belsõ mobilizáció jöjjön létre. Rugalmas munkaerõpiac, rugalmas státuszpiac, rugalmas és horizontális kapcsolati és
hálórendszer.” (Lengyel 2000, 41)
Az iskolai ifjúsági korszak magyarországi kialakulása Angliához hasonlóan
(Chisholm 1993, 63.) a „két ország modell” fennmaradása mellett megy végbe: „Ennek
az átalakulási folyamatnak a végeredménye az, hogy Magyarországon igenis hallatlan
emelkedés van lokálisan, egyes régiókban, városokban, városrészekben, soha nem látott mértékû szabadság. A jólétek hálózata jön létre. Én azt gondolom egyébként, hogy
ez nem egy szûk kisebbség. Nem értek egyet a politikusokkal, amikor azt állítják, hogy
ez csupán néhány százezer ember jóléte és tízmillió ember nyomorog. Nem, milliókról
van szó, akik bejutottak Pannóniába. A három-három és félmilliós Pannóniában átlagosan 5-8% a munkanélküliség, az egy fõre jutó GDP kétszerese a szegényebb Hunniának, ide vándorol évi 1-1,2 milliárd dollárnyi külföldi tõke. A létezõ Pannónia nem
kíván Hunniával közösködni, ahol 14-17% a munkanélküli, ahová 500-600 millió dollár vándorol csak évente, ahol létminimum alatt, vagy akörül él az ott lakók negyede”
(Lengyel 2000, 43-44)
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A Replika 1991. évi 4. számában Leszakadók – a gazdasági és társadalmi szerkezetváltás alternatívái címû vitában a közgazdászok és szociológusok már foglalkoztak a
magyar társadalmi átalakulás következményeivel. Ebben a vitában Kemény István a
munkanélküliség alakulásával kapcsolatban jegyezte meg, hogy a munkanélküliek
egyik csoportja a fiatalok közül kerül ki. „Tavaly, 1990-ben 128 ezer volt a munkába lépõ fiatalok száma. Ebben az évben 138 ezer, jövõre 140 ezer, 1993-ban 160 ezer lesz, és
ez a magas szám még maradni fog 1994-ben és 1995-ben is. Már most nem találnak
munkát a fiatalok. Minél nagyobb a számuk, annál rosszabb lesz a helyzetük, és mivel
az oktatási rendszer, amelyet említettem, nem nyújtott nekik olyan képesítést, amivel
a piacon boldogulni tudnának, nem tudnak elhelyezkedni. Tehát munka közben sem
tudnak megtanulni semmit, mert nem kapnak munkát. Ebbõl a sokezres, sok tízezres
rétegbõl valószínûleg megint elõáll az alkalmazhatatlanoknak egy másik nagy tömege”
(Kemény 1991, 9)
Kemény azt is megjegyzi, hogy „Ilyen jelenségek Nyugat-Európa országaiban is tapasztalhatók. Egyáltalán nem állja meg a helyét az a feltevés, hogy ha nagyon gyorsan kiépítjük a piacgazdaságot és az nagyon jól fog mûködni, akkor az magától megoldja a tartósan munkanélküliek és az alkalmazhatatlanok problémáját. Való igaz az, hogy például
Franciaországban vagy Angliában immáron tíz éve tart egy új leszakadási folyamat,
amely azzal a veszéllyel fenyeget, hogy a társadalomból kiesik tagjainak egy jelentõs része. Erre nézve pedig nincsenek jó megoldások; tulajdonképpen még jó javaslatok sincsenek. Félõ, hogy ez a probléma nálunk sokkal nagyobb arányú lesz.” (Kemény 1991, 9)
Azaz a kilencvenes évek elején felvetõdik az a kérdés, hogy a piacgazdaság kiépülése az ország globális világba való integrálódásával jár. A globalizálódás viszont a
nyolcvanas évektõl az egyenlõtlenségek növekedésével jár együtt.
„Angliában a 19. század vége óta jövedelemelosztási statisztikákat készítenek, s az
azóta eltelt idõszakot figyelembe véve a felsõbb és alsóbb társadalmi rétegek közötti jövedelmi különbségek most a legnagyobbak. Az Egyesült Államokban a jövedelmek
egyenlõtlenségei az 1980-as évek óta számottevõ mértékben emelkedtek: 1977 és 1989
között a jövedelmekben bekövetkezett emelkedés 60%-a a lakosság legtehetõsebb 1%ának hozott hasznot. 1989 és 1995 között pedig a legalacsonyabb keresetekkel rendelkezõk között a férfiak 80, a nõk 70%-ának reáljövedelme stagnált vagy csökkent
(Wendt, Robert 2002, 64).
„1992 óta a jövedelmi egyenlõtlenségek Magyarországon – amely nem tartozik a
szegényebb kelet-európai országok közé – élesen emelkedtek. A lakosság legjobban fizetett 10%-a most a bruttó jövedelem 25%-ához jut hozzá, míg a legszegényebb 10%a csak 3,8%-kal rendelkezik. A növekvõ munkanélküliség, a jövedelmi egyenlõtlenség,
a hanyatló reálbér, a nyugdíj és a munkanélküli segély a létminimumon vagy az alatta élõ emberek számának növekedését eredményezte.”(Wendt, Robert 2002, 65)
Ezt az állítást támasztják alá Ferge Zsuzsa vizsgálatai, aki a kilencvenes évek Magyarországában „az elszabaduló egyenlõtlenségekrõl” beszél (Ferge 2000). Az egyik legutóbbi tanulmányában pedig hangsúlyozza: „ami az egyáltalán mérhetõ jövedelmi
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egyenlõtlenségeket illeti, a két szélsõ tized közti szorzó 1987-ben kevesebb mint ötszörös volt, 2000-ben pedig közel tízszeres” (Ferge 2002, 21).
Az elszabaduló egyenlõtlenségek regionális összefüggésben is megragadhatóak:
„Mára a területi és települési egyenlõtlenségi rendszerben a két vagy egy évtizeddel korábbi idõszaknak többszörösére ugrottak az egyenlõtlenségek, különösen pozitív pólus
(a fõváros és a nyugati országrész), a dinamika és az (új) gazdagság polarizációja tûnik
szembe” (Matolcsy 2000, 21) Matolcsyék munkaközössége kiemeli: „A fõvárossal együtt
vizsgálva a megyék közötti – egy lakosra jutó GDP-vel mért – gazdasági fejlettség különbségeit, megállapítható a súlyozott relatív szórás növekedett (az 1975-ös 26,4 %-os
1997-ben 43,8 %-ra), a legfejlettebb és legelmaradottabb térség közötti olló nyílt (1975ben a fõváros és Szabolcs-Szatmár közötti fejlettségi rés több mint kétszeres volt, míg
1997-ben a Budapest-Nógrád arány az egy lakosra jutó GDP-ben már több mint három
és félszeres). Csak a vidéket vizsgálva ellenben zárul a fejlettségi olló, csökken a szórás
(22,2%-ról 19,4-re, s a szélsõ értékek Komárom és Szabolcs, illetve Fejér és Nógrád között lényegében azonosak azaz a vidék fejlettségét tekintve ma összességében homogénebb, mint kért évtizeddel ezelõtt, itt jellemzõ folyamat a ‘lefelé nivellálódás’.” „A nagy
elmozdulás azonban tulajdonképpen nem a fejlettségi különbségek mértékében nem a
fejlettség térszerkezetében van. Budapest kiugró dinamikája uralja az átalakulási folyamat markáns megosztó dimenzióját, az erõs gazdasági tartalmú települési rangsort is.
A hangsúly a települési tagozódás gazdasági tartalmán van, amely települési lejtõt a korábbi évtizedekben alapvetõen formáló infrastrukturális, ellátottsági tagoltság mellé lépett. A településrendszer csúcsán álló fõváros mellett a nagyobb vidéki városokban nõtt
leginkább a vállalkozási aktivitás, a munkanélküliség a városokban mindvégig 10%
alatt maradt, a jövedelmek reálértéke is kevésbé csökkent” (Matolcsy 2000, 17)
Azaz a globalizáció kísérõ jelensége „míg a munkafeltételek és a társadalmi biztonság a globális verseny által felülrõl diktált kényszerítõ tényezõk hatására romlanak, addig a tõketulajdonosoknak egyre több lehetõsége van a legjövedelmezõbb befektetések
fellelésére. A privatizáció csökkenõ szolgáltatási díjakhoz és foglalkoztatáshoz vezet,
ugyanakkor a privatizált vállalatok vonzó befektetési lehetõségeket kínálnak a tõketulajdonosoknak. Ily módon egy etnikai alapon megosztott társadalmi hierarchia van kiépülõben a globalizáció logikájával összhangban.” (Wendt, Robert 2002, 65)
A továbbiakban a fiatalok iskolai elõmenetelét befolyásoló tényezõket vizsgáljuk,
illetve az iskolázottsági szint és a munkába való átmenet kérdésével foglalkozunk.
Közhely, hogy bármilyen jóindulatú oktatáspolitikai szándék mellett is, a társadalmi
egyenlõtlenségek már az oktatás szintjén is reprodukálódnak. Az alsóbb rétegekhez
tartozó családokból származó fiatalok gyengébb iskolákba kerülnek, illetve kisebb
eséllyel vesznek részt a felsõoktatásban, az etnikai kisebbségek egyrészt nyelvi, másrészt pedig sajátos tradícióik által sikertelenebbek a képzések területén.
A regionális egyenlõtlenségek megragadásával arra is választ keresünk, hogy az iskolai hátrányok a prosperáló, illetve válságövezetekben növekednek, illetve csökkennek-e, másképpen fogalmazva választ keresünk arra, hogy a piaci rendszer fejlõdése,
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illetve annak kifejlõdésének hiánya növeli-e az iskolázottsági egyenlõtlenségeket.
Kiemelten foglalkozunk azzal, hogy a fiatalok nyelvismeretét és kommunikációs
státuszát milyen mértékben befolyásolják a származási, területi, etnikai és regionális
különbségek, illetve kérdésünk az is, hogy a fiatalok körében beszélhetünk-e generációs szakadékról, és ha igen, ez a generációs szakadék milyen mértékben ágyazódik be a
származási, területi, iskolai egyenlõtlenségek rendszerébe.
A fiatalok nyelvismeretének és kommunikációs státuszának vizsgálata választ adhat arra, hogy milyen mértékben képesek a magyar fiatalok válaszolni a globalizáció
kihívásaira, és ebben az oktatási rendszer esélynövelõ, illetve a „leszakadást növelõ”
szerepet tölt-e be.

15-29 ÉVES FIATALOK ELTÉRÕ ISKOLAI ÉS ÉLETESÉLYEI.
ÁTMENET A TANULÁSBÓL A MUNKÁBA
Az Ifjúság 2000 adatai is azt mutatják, hogy az iskolai szint meghatározó szerepet játszik abban, hogy a fiatalok fehér vagy fekete kockára kerülnek.

1. ábra
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– Azoknak, akik nem fejezték be az általános iskolát, csak egyharmada lépett be a munkaerõpiacra, csaknem egyötöde munkanélkülivé vált, és a munkanélkülieknek egyötöde soha nem dolgozott. Ezeknek a fiataloknak fele inaktív, akiknek mintegy háromnegyede soha nem dolgozott. (Lásd: 1. ábra)
– Azoknak, akiknek legmagasabb iskolai végzettsége befejezett általános iskola, alig több
mint kétötöde aktív keresõ, csaknem egyharmada inaktív, akiknek mintegy fele nem
dolgozott soha. A munkanélküliek aránya 16,7%, akiknek alig több mint egynegyede soha nem dolgozott.
– A szakmunkásképzõt végzetteknek háromnegyede aktív keresõ. 15%-a inaktív, és egyötödük nem dolgozott soha. Munkanélküli 9,9%, akiknek egyötöde soha nem dolgozott.
– A középiskolát végzetteknek közel háromnegyede aktív keresõ. Közülük 14,7% inaktív,
és mintegy egyötödük nem dolgozott soha. A munkanélküli ebben a csoportban
6,8%, akiknek fele soha nem dolgozott.
– A fõiskolát és egyetemet végzetteknek 81,7%-a aktív keresõ, alig több mint egytizede
inaktív, és 15%-a nem dolgozott soha. A diplomások 3,2%-a munkanélküli, és a diplomás munkanélkülieknek több mint a fele nem dolgozott soha.
A magyar fiatalok iskoláztatási esélyeinek eltérései, az egyes iskolázottsági szintekhez kapcsolódó eltérõ munkaerõ-piaci esélyek mögött felfedezhetjük a fiatalok iskolai
ifjúsági korszakba való átmenetének két forgatókönyvét: a munkanélküliségi és a szabadidõs szcenáriót. Az Ifjúság 2000 vizsgálatból az tûnik ki, hogy az általános iskola
szintjén megrekedt a magyar 15-29 éves fiatalok közel 10%-a, valamint azok, akik már
az általános iskolából lemorzsolódtak. Õk a magyar ifjúság alsó, reménytelenül leszakadt rétegét képezik. Ezen fiatalok körében a származási hátrányok a területi hátrányokkal halmozódnak, illetve ezek a hátrányok regionálisan is egyre inkább koncentrálódnak. Azok, akik csak általános iskolát végeznek, illetve kimaradnak az általános
iskolából, szakmunkásképzõbõl, és szakközépbõl, valamint gimnáziumból, igen nagy
eséllyel válnak munkanélkülivé. A munkanélküliségi forgatókönyv azzal jár, hogy potenciálisan már nagyon korán kialakul azon fiatalok csoportja, akik nagyon kis esélylyel integrálódhatnak a társadalomba, létrejön a társadalom alatti osztály reprodukciója. Az Ifjúság 2000 adatai szerint kb. 78 ezer fiatal esetében mondható el, hogy a
társadalom alatti osztály tagjaivá válhatnak. A megkérdezettek közül ugyanis 32 ezren
nem fejezték be az általános iskolát, 33 ezren a középiskolát, 13 ezren pedig kihullottak a felsõoktatásból. A 32 ezer általános iskolát nem végzett fiatal közül ötezren munkanélküliek voltak, 16 ezren pedig inaktívak, és mindössze 11 ezren találtak maguknak munkát. Minden második fiatalnak – aki nem fejezte be az általános iskolát –
édesapja sem fejezte be alapfokú tanulmányait. Azaz a társadalom alatti osztállyá válás adott iskolázottsági hátrány reprodukciójának eredménye.
A fiataloknak a tanulásból a munkába való átmenetét azonban nemcsak a fiatalok
iskolázottsága befolyásolja. Az összefüg az oktatási expanzióval. Nehezíti az iskolából
munkába való átmenetet „a diploma inflálódása és diplomások körében növekvõ ver42
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senyhelyzet” (Furlong-Stalder-Azzopardi 2003). Ráadásul az adott iskolai végzettség eltérõ lehetõséget nyújt a prosperáló, illetve válságövezetekben. Ez jól kirajzolódik, akkor, amikor az iskolából a munkába való átmenetet Magyarország egyik legprosperálóbb térségében, Gyõr-Moson-Sopron megyében vizsgáljuk meg:

2. ábra
Az országos adatok azt mutatják, hogy a fiatalok iskolai szintje jelentõs mértékben
befolyásolja az átmenetet a tanulásból a munkába. Az Ifjúság 2000 és a Gyõr-MosonSopron megyei 15-29 éves fiatalok összehasonlító elemzése alapján a következõ tendenciákat figyelhetjük meg.
Országosan azoknak, akik az általános iskolát nem fejezték be, csak egyharmada
lépett be a munkaerõpiacra, csaknem egyötöde munkanélkülivé vált. Ezeknek a fiataloknak fele inaktív, és egyharmada dolgozott. Ezzel szemben Gyõr-Moson-Sopron megyében, akik nem fejezték be az általános iskolát, azoknak fele vált munkanélkülivé,
másik fele pedig inaktív.
Országosan azok közül, akiknek legmagasabb iskolai végzettsége befejezett általános iskola, alig több mint kétötöde aktív keresõ, mintegy kétötöde inaktív. A munkanélküliek aránya pedig 16,7%. Gyõr-Moson-Sopron megyei fiataloknak - hasonló isko43
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lai végzettséget figyelembe véve – csaknem fele aktív keresõ, mintegy kétötöde inaktív
és 9%-a munkanélküli!
Országosan a szakmunkásképzõt végzetteknek háromnegyede aktív keresõ. 15%-a
inaktív, munkanélküli pedig egytizede. A Gyõr-Moson-Sopron megyeieknek viszont
csaknem négyötöde aktív keresõ, alig több mint egytizede inaktív és nem egészen egytizede munkanélküli.
A Gyõr-Moson-Sopron megyei vizsgálatnak egyik fontos tanulsága, hogy az iskolai
szint emelkedésével nem csökken, hanem éppen ellenkezõleg, relatíve emelkedik a munkanélküli fiatalok aránya. Ezek az eltérések arra hívják fel a figyelmet, hogy multinacionális cégek által dominált, prosperáló térségben a fiatalok munkaerõ-piaci helyzete is
megváltozik, de megváltozik a fiataloknak a tanuláshoz és a munkához való viszonya is.
Phil Cohen az ifjúsági munkanélküliséggel összefüggésben írja: „Ha az ifjúsági kultúrák
találnak anyagi alapot a rejtett gazdaságban, akkor nyújthatnak egyféle megoldást a
blokkolt átmenetek problémájára. A gyenge hálókban ugyanis a munkanélküliség könynyebben kötõdik az ifjúsághoz úgy, hogy mindkettõt – ha nem is egyformán elérendõ célnak, de – legalábbis állandó és nem ideiglenes állapotnak tekintik: ez a tanonckodás a
tanonckodáshoz. Már nincs szükség arra, hogy a fiatal felnõtté váljon, a munka pancseroknak való, az osztály pedig egyszerûen csak egy stílus. Ez a fajta mobil individualizmus azonban – még szélsõséges formájában is –, amely a munkanélküli fiatalok legkevésbé mobilizált csoportjainál most jelenik meg, nagyon sokban különbözik a
középosztályok válaszától. A diplomás munkanélküli számára a munkanélküliség egy
idõben elhúzódó ifjúsági moratóriumként is értelmezhetõ, amely lehetõséget teremt arra, hogy megkeresse valódi énjét, sõt egy pici féktelen kalandozásra is lehetõséget kínál.
Néhányan továbbra is arra várnak, hogy végül értelmiségi munkát kapjanak. Sokan
azonban egyre inkább elutasítják a karrier kódját, ami különösen a munkásosztálybeli
háttérrel rendelkezõ diplomásokra jellemzõ. Õk a szakképzés és a tanonckodás kódjait,
az alternatív ideológiát és a manuális készségeket kombinálják egy új, kreatív szintézist
hozva létre. Ezek az új kézmûvesek legalább annyira különböznek a hippiktõl, mint a régi munkás arisztokráciától. Soraikból azonban új vezetõk kerülnek ki, különösen a belvárosi negyedekben, ahol sokan közösségi szervezetekben, szövetkezetekben és a munkanélküli fiatalok számára fenntartott projektekben dolgoznak. Õk erõs ‘globális’ hálókat
kínálnak a gyenge helyi hálók helyett. E réteg számára tehát a munkanélküliség volt az
ugródeszka az alternatív munka világába. Ironikus módon az ambiciózus kevesek számára aztán éppen ez jelentheti a visszatérést az értelmiségi szamárlétrára” (Cohen 1997).
A diplomás munkanélkülieket közelebbrõl megvizsgálva ugyanis azt találtuk, hogy
többségük részint valamiféle munkát végez, sõt ketten teljes munkaidõben dolgoztak,
feltehetõen a rejtett/szürke gazdaságban. Továbbá azok az adatok, amelyek a fiatalok
növekvõ munkaerõ-piaci mobilitását mutatják, azt támasztják alá, hogy a fiatalok próbálkozása, kísérletezése egyre inkább az ifjúsági életszakasz részévé válik, mely folyamatnak a diplomások munkanélkülisége is része lehet. A diplomások helyzetét befolyásolja vállalkozóként való elhelyezkedésük is. A fiataloknak mintegy egytizede
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helyezkedett el Gyõr-Moson-Sopron megyében vállalkozóként, vagy tanulás és más
munka mellett vállalkozóként is. Legnagyobb ez az arány a férfiak, a 24-26 évesek, és
a fõiskolát végzettek, valamint a nagyvárosiak azaz a gyõri fiatalok között.
A Gyõr-Moson-Sopron megyei fiatalok munkarõpiaci helyzete: az alacsonyabb
iskolázottságúak nagyobb esélye a munkavállalásra, a diplomások pályára való kerülésének éppen a prosperáló térségben megmutatkozó növekvõ nehézségeire felhívja a figyelmet, hogy „a munkaerõpiacra való belépéssel egyre újabb individualizációs hullámok indulnak meg a családhoz, a szomszédsághoz, a kollégákhoz fûzõdõ, a foglalkozási
és szakmai kötelékekben, valamint egy-egy meghatározott regionális-kulturális és hagyományhoz és vidékhez fûzõdõ kötelékekben. Ezek az individualizációs hullámok versenyeznek a ‘munkaerõ-piaci kollektív sors’ tapasztalataival, például a ‘bérmunkáslét’
társadalmi kockázataival (munkanélküliség, értékvesztés stb.)” (Beck 1999) .

A SZÁRMAZÁSI ÉS TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEK ÉS AZ ISKOLAI ESÉLYEK
Azt, hogy a fiatalok milyen iskolázottsági szintre jutnak el, alapvetõen meghatározza
az apa és az anya iskolázottsága. Különösen érvényes ez az állítás a legalacsonyabb és
a legmagasabb iskolai szinten. Azoknál, akik nem fejezték be az általános iskolát, az
apák 51,3%-a nem végezte el az általános iskolát, 33,8%-a pedig nyolc általánost vég-

Általános iskolai tanuló
Általános iskolát nem fejezte be

nyolc
osztályt
sem
14,6
51,3

nyolc
szak - gimná - szak - techni - fôiskola egyetem
általá - munkás zium
közép - kum
1
nos
képzô
iskola
24,4
41,5
12,2
0
2,4
4,9
0
33,8
12,5
0
1,3
0
1,3
0

tudo mányos
1
fokozat
0
100,0
0
100,0

Általános iskolát befejezte
Szakmunkástanuló
Szakmunkásképzôt nem fejezte be
Szakmunkásképzôt befe
jezte

16,5
3,0
13,1
3,2

44,3
30,1
32,1
25,2

30,5
55,1
42,9
58,9

1,2
1,3
4,8
2,9

1,5
4,2
3,6
3,2

2,7
3,4
1,2
3,8

2,1
2,1
2,4
1,6

1,2
0,8
0
1,1

0
0
0
0,1

100,0
100,0
100,0
100,0

Szakközépiskolában tanul
Szakközépiskolát nem fejezte be
Szakközépiskolát befejezte
Gimnáziumban tanul

0,9
0
2,1
0,9

8,3
28,1
11,8
6,9

53,3
57,9
57,6
37,1

8,0
1,8
4,5
7,7

10,5
5,3
10,4
13,1

9,1
7,0
7,0
8,6

5,7
0
4,4
12,0

3,7
0
1,8
11,0

0,5
0
0,4
2,7

100,0
100,0
100,0
100,0

Gimnáziumot nem fejezte be
Gimnáziumot befejezte
Technikumban tanul
Technikumot nem fejezte be

0
1,4
0
0

29,6
8,9
13,0
0

37,0
44,4
44,0
16,7

7,4
11,4
13,0
16,7

3,7
7,6
11,0
16,7

11,1
8,5
4,0
0

11,1
9,2
7,0
50,0

0
8,2
7,0
0

0
0,5
1,0
0

100,0
100,0
100,0
100,0

Technikumot befejezte
Fôiskolán tanul
Fôiskolát nem fejezte b
Fôiskolát befejezte

1,0
0,7
0
1,4

11,9
4,9
3,4
8,5

47,3
38,9
37,9
31,1

6,0
9,0
24,1
7,8

8,5
9,5
10,3
13,4

10,0
11,8
3,4
13,8

8,0
13,4
3,4
9,2

6,0
10,2
13,8
11,7

1,5
1,6
3,4
3,2

100,0
100,0
100,0
100,0

0,3
9,1
0,8
0

1,7
,0
1,7
0

24,1
0
15,3
47,1

7,8
9,1
5,9
0

8,6
0
11,0
0

10,2
0
20,3
11,8

12,5
27,3
14,4
11,8

30,7
45,5
26,3
29,4

4,2
9,1
4,2
0

100,0
100,0
100,0
100,0

Egyetemen tanul
Egyetemet nem fejezte be
Egyeteme t befejezte
PhD -n tanul

e

2. táblázat
Jelenlegi iskolai szint az apa legmagasabb iskolai végzettsége szerint (N=7917)
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Általános iskolai tanuló
Általános iskolát nem fejezte be
Általános iskolát befejezte
Szakmunkástanuló
Szakmunkásképzôt nem fejezte be
Szakmunkásképzôt befeje zte
Szakközépiskolában tanul
Szakközépiskolát nem fejezte be
Szakközépiskolát befejezte
Gimnáziumban tanul
Gimnáziumot nem fejezte be
Gimnáziumot befejezte
Technikumban tanul
Technikumot nem fejezte be
Technikumot befejezte
Fôiskolán tanul
Fôiskolát nem fe jezte be
Fôiskolát befejezte
Egyetemen tanul
Egyetemet nem fejezte be
Egyetemet befejezte
PhD-n tanul
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nyolc nyolc
szak- gimná- szak- techni - fôiskola egyetem
osztályt általá- munkás1 zium közép - kum
sem
nos képz?
iskola
29,5
29,5
18,2
11,4
6,8
0
4,5
0
60,9
28,3
9,8
0
0
0
,0
1,1
20,6
55,6
11,6
6,0
3,1
0,8
1,8
0,3
5,8
42,3
28,8
9,9
8,8
0,4
3,6
0,4
12,2
46,9
27,6
6,1
5,1
0
2,0
0
4,7
46,3
30,4
8,2
7,1
1,0
1,9
0,4
1,3
17,6
28,7
19,4
21,0
2,0
7,6
2,0
4,7
42,2
28,1
10,9
9,4
0
4,7
0
2,3
22,3
31,6
18,4
17,9
2,1
4,4
0,6
0,5
12,1
21,4
18,1
16,8
3,5
16,5
9,3
0
45,2
32,3
9,7
3,2
6,5
3,2
0
1,2
19,6
23,7
21,2
15,9
1,4
11,8
4,7
0
15,8
33,3
17,5
15,8
,9
12,3
3,5
0
20,0
20,0
40,0
20,0
0
0
0
1,3
21,3
29,6
13,0
19,1
4,8
8,7
1,3
1,3
9,6
18,3
21,5
18,5
6,3
18,1
4,6
2,9
14,3
34,3
14,3
14,3
8,6
8,6
2,9
0,3
12,1
18,2
22,2
18,5
7,4
13,8
6,7
0,8
3,8
10,3
24,8
16,0
6,5
18,8
15,8
7,7
0
0
38,5
15,4
15,4
15,4
7,7
0
4,0
9,5
20,6
15,9
7,1
18,3
23,0
0
0
0
43,8
18,8
0
25,0
12,5

tudományos1
fokozat
0
0
0,3
0
0
0,1
0,5
0
0,4
1,7
0
0,4
0,9
0
0,9
1,9
0
0,7
3,5
0
1,6
0

Buda - Közép Közép Nyugat Dél pest
Magyar - Dunántúl Dunántúl Dunántúl
ország

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

3. táblázat
Jelenlegi iskolai szint az anya legmagasabb iskolai végzettsége szerint (N=7917)
zett - az országos arány 3,8%, illetve 16,6%. Az anyáknál pedig 60,9%, illetve 28,3% a
fenti arány - az országosan pedig 5,0 illetve 27,9%. A másik szélsõ pólus az egyetemet
végzettek, akiknél 40,7% a felsõfokú végzettségû apák aránya és 4,2%-a rendelkezik
tudományos fokozattal, az anyák esetében pedig 41,3%, illetve 1,6% a fenti arány.
Az országos arány l3,5% illetve 11,l%!1 (lásd 2. és 3. táblázat)
Az egyes régiók között Budapesten az országos átlagnak mintegy fele a szakmunkásképzõt végzettek, illetve azoknál alacsonyabb iskolai szinten található fiatalok aránya, az egyetemet végzettek aránya pedig mintegy kétszerese az országos átlagnak.
Azaz Budapest élesen elkülönül a többi régiótól, az új iskolai ifjúsági korszak kihívásai a budapesti fiatalokat érték el a kilencvenes években, azaz vált egyértelmûvé a fiatalok iskolában eltöltött idejének növekedése. Ezzel szemben kevésbé fejlett régiókban
mint például Észak-Magyarországon, Észak-Alföldön a felsõoktatásban résztvevõ fiatalok fejlett régiókhoz hasonló aránya, az alacsony iskolai végzettségûeknek nyolc általánost és szakmunkásképzõt végzetteknek, illetve szakmunkásképzõbe járóknak magas arányával párosul (lásd 4. és 5. táblázat). A 32 ezer általános iskolát be nem fejezõ
fiatal regionális megoszlása egyértelmûen kimutatta, hogy az észak-magyarországi régió van a legveszélyeztetettebb helyzetben: 23%-uk az Észak-Alföldrõl, 25%-uk ÉszakMagyarországról kerül ki - összehasonlításul: Budapesten 1,8% ez az arány!
1

A országos adatoknál összevontuk a felsõfokú végzettséggel és tudományos fokozattal rendelkezõket.
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Észak Magyar ország

Észak - Dél Alföld Alföld

Általános iskolai tanuló

12,5

12,5

12,5

6,3

8,3

14,6

6,3

Általános iskolát nem fejezte be

1,8

8,1

8,1

9,0

14,4

25,2

23,4

27,1
9,9

Általános iskolát befejezte
Szakmunkástanuló

7,0
8,6

12,0
7,6

9,7
16,2

10,8
12,0

10,4
11,7

12,9
11,3

22,7
15,8

14,4
16,8

Szakmunkásképzôt nem fejezte be

8,5

7,7

10,3

17,9

6,8

21,4

9,4

17,9

Szakmunkásképzôt befejezte

8,6

11,6

13,4

11,3

11,0

12,8

16,9

14,4

Szakközépiskolában tanul
Szakközépiskolát nem fejezte be

13,7
29,0

10,5
1,4

11,5
7,2

11,4
14,5

8,9
8,7

14,8
15,9

14,0
14,5

15,1
8,7

Szakközépiskolát befejezte

19,8

14,2

12,2

7,8

9,2

12,5

11,4

12,9

Gimnáziumban tanul

23,4

8,3

9,7

10,5

8,5

11,6

18,2

9,8

Gimnáziumot nem fejezte be
Gimnáziumot befejezte

28,2
19,3

7,7
10,7

5,1
11,0

10,3
9,9

5,1
8,6

15,4
13,1

15,4
16,4

12,8
11,0

Technikumban tanul

14,3

15,1

6,7

17,6

9,2

10,1

19,3

7,6

Technikumot nem fejezte be

22,2

0

33,3

0

11,1

33,3

0

0

Technikumot befejezte
Fôiskolán tanul

20,2
20,4

11,6
6,9

9,3
11,7

10,5
9,7

6,2
9,3

11,6
12,3

14,7
16,6

15,9
13,2

Fôiskolát nem fejezte be

13,9

8,3

8,3

13,9

11,1

13,9

19,4

11,1

Fôiskolát befejezte

24,6

9,3

10,2

6,6

8,4

12,0

16,2

12,9

Egyetemen tanul
Egyetemet nem fejezte be

31,3
15,4

5,0
0

7,2
0

7,6
7,7

9,8
23,1

11,0
0

15,3
15,4

12,9
38,5

Egyetemet befejezte

37,1

7,9

10,7

6,4

10,7

5,0

12,9

9,3

PhD -n tanul

64,7

0

11,8

5,9

11,8

0

0

5,9

4. táblázat
Jelenlegi iskolai szint régiók szerint (N=7917)

Általános iskolai tanuló
Általános iskolát nem fejezte be
Általános iskolát befejezte
Szakmunkás tanuló
Szakmunkásképzôt nem fejezte be
Szakmunkásképzôt befejezte
Szakközépiskolai tanuló
Szakközépiskolát nem fejezte be
Szakközépiskolát befejezte
Gimnáziumi ta nuló
Gimnáziumot nem fejezte be
Gimnáziumot befejezte
Technikumi tanuló
Technikumot nem fejezte be
Technikumot befejezte
Fôiskolai hallgató
Fôiskolát nem fejezte be
Fôiskolát befejezte
Egyetemi hallgató
Egyetemet nem fejezte be
Egyetemet befejezte
PhD -n tanul

Buda - Közép Közép Nyugat Dél pest
Magyar - Dunántúl Dunántúl Dunántúl
ország
0,5
0,7
0,7
0,4
0,5
0,2
1,1
1,0
1,2
2,1
4,2
11,3
8,3
10,2
10,4
2,0
2,7
5,3
4,3
4,4
0,8
1,1
1,3
2,6
1,0
12,6
26,6
27,9
25,9
26,7
6,9
8,2
8,3
9,0
7,4
1,6
0,1
0,6
1,2
0,8
14,0
15,7
12,3
8,6
10,8
12,5
7,0
7,4
8,9
7,6
0,9
0,4
0,2
0,5
0,3
8,1
7,0
6,6
6,5
6,0
1,3
2,2
0,9
2,6
1,4
0,2
0
0,3
0
0,1
4,1
3,7
2,7
3,3
2,1
8,1
4,3
6,6
6,0
6,1
0,4
0,4
0,3
0,6
0,5
6,4
3,8
3,8
2,7
3,7
10,3
2,6
3,4
3,9
5,3
0,2
0,0
0
0,1
0,4
4,1
1,3
1,7
1,1
2,0
0,9
0
0,2
0,1
0,3

Észak Magyar ország
0,7
2,8
9,8
3,3
2,5
23,6
9,4
1,1
11,2
7,8
0,6
6,9
1,2
0,3
3,0
6,1
0,5
4,0
4,5
0,0
0,7
0

Észak - Dél Alföld Alföld
0,2
2,0
13,5
3,6
0,9
24,4
7,0
0,8
8,0
9,6
0,5
6,8
1,8
0
3,0
6,5
0,5
4,2
5,0
0,2
1,4
0

1,2
1,0
10,4
4,6
2,0
25,3
9,2
0,6
11,0
6,3
0,5
5,6
0,8
0
3,9
6,3
0,4
4,1
5,1
0,5
1,2
0,1

Magyar ország
0,6
1,4
9,7
3,7
1,5
23,5
8,1
0,9
11,4
8,6
0,5
6,8
1,5
0,1
3,3
6,4
0,5
4,2
5,3
0,2
1,8
0,2

5. táblázat
Jelenlegi iskolai szint régiónként (N=7917)
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Az adatokból azt látjuk, hogy a kilencvenes években az ország kettészakadása folytatódott, és növekedett a prosperáló és válságövezetek közötti különbség. A foglalkoztatottsági
ráta alapján a nyugat-dunántúli, közép-magyarországi, illetve a közép-dunántúli régiókban
az átlagnál magasabb, a dél-alföldi, dél-dunántúli, észak-magyarországi, valamint az északalföldi régiókban az átlagnál alacsonyabb. Különösen nagy a távolság az utóbbi két régió és
az elsõ régiók között (lásd 6. táblázat). A munkanélküliségi ráta alapján hasonló trend rajzolódik ki, legnagyobb a munkanélküliség az észak-magyarországi és az észak-alföldi régiókban, legalacsonyabb a nyugati és a közép-dunántúli régiókban (lásd 7. táblázat).
A Kemény István vezetésével végzett vizsgálatokból azt is látjuk, hogy a prosperáló és válságrégiók „lefedhetõk” a romák arányával:
„A cigányok az egész ország területén szétszóródva élnek, de eloszlásuk nem
egyenletes. Az országot ebbõl a szempontból hat régióra osztottuk: Észak (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye), Kelet (Szabolcs-Szatmár, Hajdú-Bihar és Békés
megye), Alföld (Csongrád, Bács és Szolnok megye), budapesti iparvidék (Budapest,
Régiók
Észak -Alföld
Észak -Magyarország
Dél - Dunántúl
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8. táblázat
A roma népesség alakulása 1971 és 1994 között
Pest, Fejér és Komárom megye), Dél-Dunántúl (Baranya, Somogy, Tolna, Veszprém és
Zala megye), Nyugat (Vas és Sopron megye).”
A 8. táblázatból elég jól látható az egyes régiókból való elvándorlás és a más régiókba való bevándorlás iránya és mértéke. Igen nagy elvándorlás ment végbe a keleti

6. táblázat
A tervezési statisztikai régiók foglalkoztatási rátái
Forrás: Laky Teréz (2001) A munkaerõpiac keresletét és kínálatát alakító folyamatok. Bp. 137. o
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7. táblázat
A tervezési statisztikai régiók munkanélküliségi rátái
Forrás: Laky Teréz (2001) A munkaerõpiac keresletét és kínálatát alakító folyamatok. Bp. 137. o.
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5. grafikon
A nyolc általánost végzettek gazdasági aktivitása régiónként
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régiókból, leginkább az északi régió irányába, szoros összefüggésben az erõltetett (és
elhibázott) iparosítással. Abszolút számokban valamivel kisebb, de arányaiban hasonló mértékû az elvándorlás az alföldi régiókból, részben az északi, részben a dél-dunántúli régió és valamilyen mértékben a budapesti iparvidék irányába. Ez utóbbiban
az elvándorlás és a bevándorlás kiegyenlítette egymást. Csaknem háromszorosára
(5000-rõl 14.000) nõtt a cigányok száma a két nyugati megyében. (Kemény-Havas
1996, 352-353)
A grafikonon jól látható, hogy az észak-magyarországi és észak-alföldi régiókban
a nyolc általánost végzettek körében kiemelkedõen magas a munkanélküli fiatalok
aránya. Ez a tendencia még erõteljesebben rajzolódik ki a szakmunkásképzõt végzett
fiatalok körében. A munkanélküli fiatalok aránya az észak-magyarországi régióban
csaknem négyszerese a közép-magyarországi, közép-, illetve nyugat-dunántúli régiókhoz képest.
A régiókra vetítve az iskolázottsági szintet azt látjuk, hogy a prosperáló, magas foglalkoztatási és alacsony munkanélküliségi rátával rendelkezõ régiókban alacsonyabb
kevésbé iskolázott, a stagnáló, alacsony foglalkoztatási és magas munkanélküliségi rátával rendelkezõ régiókban viszont magas az alacsonyan iskolázottak, illetve az iskolából lemorzsolódók aránya. Különösen magas az általános iskolából, és a szakmunkás-

képzõbõl lemorzsolódók aránya az észak-magyarországi régióban, ahol a kilencvenes
évekre a romák a legnagyobb arányban koncentrálódtak.
Azaz az Ifjúság 2000 adatai azt mutatják, hogy a jelenlegi középfokú oktatási rendszer a stagnáló és válságövezetekben erõteljesebben szelektál, mint a prosperáló térségekben, azaz az észak-magyarországi és az észak-alföldi régiókban sokkal inkább elitközpontú, mint a prosperáló közép-magyarországi és közép-dunántúli régiókban.
A származási, regionális egyenlõtlenségek igen erõteljesen érvényesülnek a roma fiatalok esetében, ez nemcsak 1994-ben, de 2000-ben is igaz, annak ellenére, hogy „a teljes felnõtt cigány népességhez képest ebben a viszonylag fiatal korban (30-40 év körüli)
már többen eljutottak az általános iskola elvégzéséhez, és az apák között magasabb a
szakmunkásképzettséggel rendelkezõk aránya is. Ugyanakkor mind az apák, mind az
anyák körében alacsony maradt az ennél magasabb végzettségûek (érettségizettek, diplomások) aránya, és változatlanul igen jelentõs a cigány szülõk iskolázottsági ‘leszakadása’ a teljes magyar felnõtt népesség iskolázottságához képest.” (Havas-Kemény-Liskó 2002
32. o.) „A szülõk iskolázottsága összefügg lakóhelyi régiójuk fejlettségével. Az alföldi megyék településein az átlagosnál több olyan szülõt találunk, akik nem végezték el az általános iskolát, és a dunántúli megyékben élõ szülõk között az átlagosnál többen rendelkeztek szakmunkás bizonyítvánnyal.” (Havas-Kemény-Liskó 2002 33. o.) A 8 általános

6. grafikon
A szakmunkásképzõt végzettek gazdasági aktivitása régiónként

7. grafikon
Az iskolai szint alakulása régiónként

50

51

Gábor Kálmán

Globalizáció és ifjúsági korszakváltás

iskolai végzettségû apák 90%-ának, az ilyen végzettségû anyák 96%-ának nem volt keresõ foglalkozása. „A romákkal szembeni diszkriminációt mutatja, hogy a szakmunkás
végzettséggel rendelkezõ apáknak, mindössze 30%-a, az ilyen végzettségû anyáknak
mindössze 8%-a dolgozott szakmunkás körben” (Havas-Kemény-Liskó 2002 33. o.).

A NYELVISMERETET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZÕK
Azzal, hogy a magyar fiatalok az iskolai ifjúsági korszakba kerülnek, átkerülnek a perifériáról a centrumba. A centrumba kerülés szempontjából különösen fontossá válik
a fiatalok nyelvtudása, illetve kommunikációs státusza. A továbbiakban a fiatalok
nyelvismeretét befolyásoló tényezõkkel foglalkozunk.
A 15-29 éves fiataloknak csaknem 31,1%-a beszél angolul, 27,3%-a németül, 4,1%-a
franciául, 3,9%-a oroszul, 3,1%-a olaszul 1,5%-a spanyolul. A fiataloknak alig több mint
egytizede rendelkezik angolból vagy németbõl közép-, illetve felsõfokú nyelvvizsgával.
A nyelvtudást befolyásolja a nem, az életkor, az iskolai szint, a szülõk iskolázottsága
és a regionális különbségek. Az életkorral fordítottan arányosan növekszik a nyelvtudással rendelkezõk aránya. A 27-29 éveseknek alig több mint egyharmada beszél angolul,
vagy németül, a 15-17 illetve a 18-19 éveseknek kétharmada. A szakmunkásképzõt végzetteknek, illetve szakmunkásképzõ járóknak nem egészen egyötöde, a diplomásoknak,
illetve fõiskolára, egyetemre járóknak viszont kilenctizede beszél angolul vagy németül,
illetve valami más nyelvet. A fiatalok leginkább Budapesten, legkevésbé pedig a falvakban beszélnek valamilyen idegen nyelven. A fiatalok nyelvismeretét igen erõteljesen befolyásolja a szülõk iskolázottsága.
A szülõk iskolázottságának a fiatalok nyelvismeretének befolyásoló szerepét jól
mutatja, hogy a legfeljebb nyolc általánossal rendelkezõ szülõk középiskolát végzett,
vagy középiskolába járó gyerekeinek több mint fele nem beszél semilyen idegen nyelvet, ezzel szemben, ha legalább egyik szülõ diplomás, akkor viszont csak alig több mint
egyötöd a fenti arány. Az arányok alacsonyabbak, de a tendencia hasonló a diplomás,
illetve a fõiskolára, egyetemre járó fiatalok esetében, a legfeljebb szakmunkásképzõvel
nem beszél

beszéli,
nyelvvizsga
nélkül
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9. táblázat
A 15-29 évesek nyelvismerete (N=8000)
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Nyelvtudás a megkérdezett iskolai szintje és a szülõk legmagasabb iskolai végzettsége
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9. grafikon
Nyelvtudás: angol, német, egyéb tudás régiók szerint
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rendelkezõ szülõknél 16,4%, a diplomás szülõknél viszont 6,6% az idegen nyelvet nem
beszélõ fiatalok aránya. Figyelemre méltó viszont, hogy ha legalább egyik szülõ szakmunkásképzettséggel rendelkezik, akkor 19,3%, ha pedig legalább egyik szülõ diplomás akkor 40,5% az angolból vagy németbõl középfokú nyelvvizsgával rendelkezõ diplomás, illetve felsõfokú intézetbe járó fiatalok aránya.
Az iskolázottsági szinthez hasonlóan a nyelvtudásban is igen jelentõsek a regionális
különbségek. A közép-magyarországi régió, és a közép dunántúli fiataloknak több mint
fele, az észak-alföldi fiataloknak mintegy kétötöde, az észak-magyarországiaknak pedig
alig több mint kétöde beszél valamilyen idegen nyelvet. Angol, illetve német középfokú
nyelvvizsgával a közép-magyarországi fiatalok legalább kétszer nagyobb arányban rendelkeznek mint az észak-alföldiek, vagy az észak-magyarországiak (lásd: 9. számú grafikon). Az is figyelemre méltó, hogy különösen Észak-Magyarországon és az ÉszakAlföldön igen nagy a szülõk iskolázottságának és fogyasztási státuszának szerepe a
fiatalok nyelvtudásának alakulásában, azaz igen nagy a szakadék az iskolázott és kevésbé iskolázott, illetve a gazdag és szegény szülõi háttérrel rendelkezõ fiatalok nyelvtudása között. Figyelemre méltó az is, hogy a generációs szakadék is ezen két régióban a legmélyebb, azaz ebben a két régióban a legnagyobb a különbség a 19 évesek és fiatalabbak
valamint a 19 évesnél idõsebbek nyelvtudásában. Azaz a nyelvtudás vizsgálatakor is azt
láttuk, hogy az oktatási rendszer nem csökkenti, hanem inkább mélyíti a társadalmi
egyenlõtlenségeket, és ez különösen igaz a válság-, illetve a stagnáló övezetekre.

A MAGYAR FIATALOK KOMMUNIKÁCIÓS STÁTUSZA2
Az Ifjúság 2000 vizsgálat alapján azt láttuk, hogy az iskolai korszakba lépés, a közoktatás és a felsõoktatás expanziója a származási és területi (regionális) egyenlõtlenségek
körülményei között ment végbe. Ez azt jelenti, hogy az új ifjúsági korszak fiataljainak
esélyeit befolyásoló tényezõk, tehát saját kommunikációs státuszuk és fogyasztói státuszuk kiépülése attól függõen emelkedik, hogy a fiatalok milyen iskolai szinten vannak.
Ha a fiatalok számítógéppel rendelkezését, Internet-hozzáférését és Internethasználatát vizsgáljuk az Ifjúság 2000 adatai körében, akkor azt találjuk, hogy a 15-29
éves fiatalok 28,7%-ának volt azt otthonában számítógép, 7,6%-ának van Internethozzáférése otthon, 39,4%-a internetezik valamilyen formában. A megkérdezettek között 31% azok aránya, akik saját maguk, és 18,7% azoké, akiknek családja rendelkezik
mobiltelefonnal a felvétel idõpontjában, 2000-ben.
2

A fiatalok számítógép és Internet-használatának vizsgálatakor szükségesnek tartjuk a „fogyasztói státusz” mintájára, a fiatalok „kommunikációs státusza” kategória megalkotását, melynek összetevõi a személyi számítógéppel, Internet-hozzáféréssel való otthoni rendelkezés, általános Internet-hozzáférés, mely
magába foglalja az otthoni és más hozzáférési helyeken (iskolában, munkahelyen stb.) való Internethasználatot. Továbbá vizsgáltuk azt is, hogy a fiatalok, vagy családjuk valamely tagja rendelkezik-e mobiltelefonnal (esetenként adatokkal rendelkezünk arra vonatkozóan is, hogy van-e WAP-olási lehetõségük).
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A kor szerinti különbségek a 15-29 éves fiatalok között is kirajzolódnak: a 15-17 évesek 42,6%-a, a 18-19 és a 20-22 éveseknek mintegy egyharmada, a 23-26 és a 27-29 éveseknek alig több mint egyötödének otthonában van számítógép. Igen nagyok az iskolázottság szerinti különbségek is. Akiknek a legmagasabb iskolai végzettsége a
szakmunkásképzõ, azok 11%-ának, akiknek pedig egyetem, azok 66,7%-ának otthonában van számítógép. Igen nagyok a területi különbségek is: a budapesti fiatalok 47%a, a falusiaknak viszont csak 17%-a fér hozzá otthonában számítógéphez. A települési
különbségek markánsan kirajzolódnak a település nagyság szerint is: Budapesten 47%,
az 1000 fõ alatti településeknél viszont 13,5% a számítógéppel otthon rendelkezõk aránya. Markánsak a regionális különbségek is: a közép-magyarországiak 39,5%-a, az északmagyarországi fiataloknak 22,5%-a, a dél-alföldieknek pedig 19,9%-a rendelkezik otthon számítógéppel. Szembetûnõek a származási különbségek: azoknál a fiataloknál,
akiknél legalább az egyik szülõ diplomás, csaknem kétharmada, akiknél legalább az
egyik szülõ szakmunkásképzõvel rendelkezik, egyötöde, ha pedig 8 általánost végzett,
5,8%-uk rendelkezik otthon számítógéppel.
Ha a különbözõ tényezõk együttes szerepét egy többdimenziós statisztikai eljárással, a „teljes faktoriális modellel” összegezzük, akkor azt látjuk, hogy elsõsorban a fiatalok iskolai szintje, másodsorban a család iskolázottsága, azaz a származási háttér, illetve harmadsorban a fiatalok életkora befolyásolja a 15-29 éves fiatalok számítógéppel
rendelkezését.
Ha az otthoni Internet-hozzáférést vizsgáljuk hasonló többdimenziós eljárással, akkor a „meghatározó erõ” nagysága szerint a sorrend a következõképpen alakul: a származási háttér/a szülõk iskolázottsága, az iskolai szint, és a települési háttér szerepe a
meghatározó. Ez azt jelenti, hogy a diplomás szülõi háttérrel rendelkezõ fiataloknak
23,5%-a fér hozzá otthon a világhálóhoz, ezzel szemben áll a 8 általános szülõi háttérrel rendelkezõk 0,6%-os, illetve szakmunkásképzõvel rendelkezõ szülõk gyermekeinek
3,9%-os aránya. A fõiskolát és egyetemet végzetteknek, illetve ezen a szinten tanulóknak 18,8%-a tudja otthon használni az internetet, a szakmunkásképzõt végzett, illetve
szakmunkásképzõben tanuló fiatalok 1,7%-ával szemben. Továbbá míg a budapesti fiataloknak közel egyötöde (19,6%) internetezhet otthonról, a falun élõ fiataloknál ez
arány mindössze 2,8%!
Ha azt vizsgáljuk, hogy a fiatalok általában hol férnek hozzá Internethez, akkor azt
találjuk a sok dimenziós statisztikai modellben, hogy az Internet-hozzáférés helyét
leginkább a fiatalok iskolai szintje, az életkora és a család iskolázottsága magyarázza.
A legnagyobb az iskolai szint szerinti különbség: a nyolc általánost végzetteknek 88,5%ának nincs számítógépe, és semmiféle Internethez való hozzáférése, és négyötöd
(80,7%) ez az arány szakmunkásképzõt végzetteknél, illetve szakmunkásképzõben tanulóknál. Ez az arány azért is döbbenetes, mert ezen fiatalokból tevõdik ki a 15-29 éves
fiataloknak több mint kétötöde, a felsõfokú végzetteknek, illetve felsõfokon tanulóknak, a 15-29 éveseknek nem sokkal több mint egytizede nem rendelkezik PC-vel, vagy
valamiféle Internethez való hozzáféréssel (Gábor 2002). A második legnagyobb kü55
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lönbség az életkor alapján rajzolódik ki. Ez azt jelenti, hogy 29,4% az, akinek nincs
ugyan számítógépe, de máshol internetezik, a 27-29 éveseknél viszont ez az arány alig
több egytizednél (11,1%). Közel hasonló különbség figyelhetõ meg a szülõk iskolai végzettsége alapján is. Azok a fiatalok, akiknél a szülõk legmagasabb iskolai végzettsége 8
általános, 84,5%, akiknél legalább az egyik szülõ szakmunkásképzõvel rendelkezik,
61,2%, akiknél pedig legalább az egyik szülõ diplomával rendelkezik, 21,6% azoknak
az aránya, akik nem rendelkeznek számítógéppel és Internet-hozzáférési lehetõséggel
sem otthon, sem máshol – sem iskolában, sem munkahelyen.
A 15-29 éves fiatalok internetezését (azt, hogy valahol interneteznek-e egyáltalán)
több dimenziós statisztikai modellben összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a leginkább befolyásoló tényezõ ez esetben is az iskolai szint, az életkor és a család iskolázottsága. Ez azt jelenti, hogy a felsõfokú intézményben tanulók, illetve diplomával rendelkezõknek csaknem háromnegyede (74,5%), a középiskolába járóknak, illetve
érettségizetteknek mintegy fele (51%) internetezik. Ha a fiatalok iskolai szintje szakmunkásképzõ, akkor alig több mint egytizedük (13%), ha pedig nyolc általános, akkor
kevesebb mint egytizedük (8,1%) internetezik. (Korcsoport szerint pedig a 15-17 éves
fiataloknak közel háromnegyede, a 27-29 éves fiataloknak pedig alig több mint egynegyede internetezik. A szülõk iskolázottságát figyelembe véve pedig azt látjuk, ha legalább egyik szülõ diplomás, akkor a fiataloknak több mint kétharmada, ha pedig nyolc
általános, akkor alig több mint egytizede (13%) internetezik!

A szocio-demográfiai (iskolázottság, nem, kor és lakóhely) adatokat együtt vizsgálva, azt találjuk, hogy a legnagyobb az internetezõk aránya a 22 évnél fiatalabb, iskolá zottabb (legalább középiskolába járó, illetve középiskolai végzettséggel rendelkezõ)
városiak körében – 70,7%; ezt közelítik a 22 évnél fiatalabb városi nõk – 65,3%. A „fiatalabb” városiakat követik a „fiatalabb” falusi férfiak (62,9%), illetve nõk (62,5%).
Csak ezután következnek mintegy 20%-kal leszakadva az idõsebb, magasabban iskolázott városi férfiak és nõk, közöttük az internezõk aránya 56,3%, illetve 50,2%. A következõ csoport szintén mintegy 20%-kal leszakadva a 22 évnél idõsebb, magasabb iskolázottsággal rendelkezõ falusi férfiak és nõk csoportja, közöttük az internetezõk aránya
37,1%, illetve 34,2%. A közel hasonló arányban, és kevésbé interneteznek az alacsony
iskolázottsággal rendelkezõ falusi és városi férfiak: 21,9%, illetve 21,1%. Legkevésbé
pedig az alacsony iskolázottsággal rendelkezõ városi, illetve falusi nõk interneteznek 5,9%, illetve 4,7% (lásd a 10. grafikont).
A kommunikációs státusz igen fontos eszköze a mobiltelefon. Több dimenziós statisztikai modellünkben azt látjuk, hogy a mobiltelefonnal rendelkezést leginkább az
életkor befolyásolja, a korábbiakéhoz (Internet-hozzáférés, Internet-használat stb.) képest, megmarad a szülõk iskolázottságnak jelentõs befolyásoló szerepe, és kimutatható ugyan de látványosan csökken az iskolai szint hatása. Ez azt jelenti, hogy a 15-17
évesek közül csaknem minden harmadik, a 27-29 évesek közül viszont alig minden tizedik rendelkezik saját mobiltelefonnal. A szülõk iskolai végzettsége alapján pedig azt
találjuk, hogy abban az esetben, ha legalább az egyik szülõ diplomával rendelkezik, akkor a családoknak több mint kétharmadában van a családnak, illetve a fiatalnak saját
magának mobiltelefonja, ha a szülõk egyike legalább szakmunkásképzõvel rendelkezik, akkor a családok közel felében, ha pedig a szülõk legmagasabb iskolai végzettsége
nyolc általános, akkor egyharmad az elõbbi arány. A felsõfokú szinten (felsõoktatási
intézményekbe járók, illetve diplomával rendelkezõk) családjának négyötödében, a
középiskolai és szakmunkásképzõ szinteken csaknem egyharmad-egyharmad arányban van a családban mobiltelefon. A fiatalok saját mobiltelefonnal való ellátottsága
esetében iskolai szint szerinti különbségek csökkennek, illetve az iskolai hierarchia
„megbomlik”: például a középiskolások közül többen – 23,4%, a felsõfokú szinten levõknek viszont csak 18,8%-a rendelkezett mobiltelefonnal 2000-ben.

AZ OKTATÁSI RENDSZER ÉS A KÖZÉPOSZTÁLYOSODÁS

10. grafikon
Internetezik-e a megkérdezettek szocio-demográfiai adatai
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Az Ifjúság 2000 adatai is megerõsítik, hogy az oktatási rendszer két irányban mozdult
el. Kialakultak azok az intézmények, amelyek egyre korábban szelektálnak, és egyre
elõnyösebb versenyhelyzetbe hozzák a fiatalokat egy részét. „A 90-es évek elejétõl fokozatosan terjedni kezdett a 6, illetve 8 évfolyamos gimnáziumi oktatási forma, és ezzel a hagyományos 8+4-es iskolaszerkezet határozott bomlásnak indult. A szerkezetváltó osztályokban 1995/96-ban összesen 32.400-an tanultak.” (Liskó 2000) A kedvezõ
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családi háttérrel rendelkezõ fiatalok versenyhelyzete, a munkaerõ-piaci kihívások növekedésével, az oktatási rendszer átalakulásával tehát lényegesen javult. Ugyanakkor
azt is láttuk, hogy a prosperáló térségekben az oktatási rendszer egyenlõtlenségeket
növelõ szerepe csökkent például mind a fiatalok nyelvismerete, mind a fiatalok kommunikációs státusza esetében.
Az Ifjúság 2000 alapján kitapinthatóvá vált az oktatási rendszer kettészakadása,
ugyanakkor az is látható, hogy a prosperáló térségekben érzékelhetõvé válik a fiatalok
iskolai korszakba kerülése, amely a szabadidõs forgatókönyv kialakulásával jár együtt.
A szabadidõ-szcenárió a társadalom középosztályosodásával jár együtt: kialakul a fiatalok fogyasztói státusza, egyre inkább növekszik a fiataloknak fogyasztói és szórakoztatói eszközökkel való ellátottsága és kommunikációs státusza, és egyre korábban válnak a piac szereplõivé.
Az Ifjúság 2000 vizsgálat adatai is azt mutatják, hogy az iskolai szint növekedésével a fiatalok fogyasztói javakkal való ellátottsága is nõ, azt látjuk, hogy a jelenleg tanuló fiatalok egyre szélesebb rétege rendelkezik mobiltelefonnal, számítógéppel, világháló-hozzáféréssel. A középosztályosodó fiatalok számára egyre fontosabbá válik a
szabadidõ, amelyet a szabadidõipar kiépülése kísér. „A bekövetkezõ változások alapja
az, hogy a szórakoztatóipar képviselõi hisznek abban, hogy felhasználóik természete
változik, úgy látják õket, mint akik rendelkeznek olyan tulajdonságokkal, amelyek ko-

rábban egyértelmûen a középosztály tagjait jellemezték, mint például a tehetõsség, a
mobilitás, és a képesség arra, hogy a számukra felkínált szórakozási lehetõségek között
‘racionális’ alapon tudnak választani. Ez a változás jelenik meg abban, hogy a hangsúly a ‘szórakoztatóiparban’ tapasztalható ‘versenyen’ van, de megragadható abban is,
hogy a vásárlót már nem a ‘tagnak’, hanem a ‘fogyasztónak’ tekintik” (Clarke, J. –
Jefferson, T. 2000).
A 11. számú grafikonon látható, hogy az egyik legnagyobb magyarországi szabadidõs rendezvényen, a Sziget Fesztiválon a leszakadó fiatalok csoportja nem jelenik meg.
A Sziget 2000 és az Ifjúság 2000 adatait összehasonlítva kitûnik, hogy a Szigeten a szakmunkásképzõbe járók alul-, a gimnáziumtól a fõiskolai, illetve az egyetemi szintig pedig felülreprezentáltak a „szigetlakók” a magyar 15-29 éves fiatalokhoz képest. Az iskolai szintet területi összefüggésben vizsgálva azt láttuk, hogy a fejlett régiókból a
Szigetre érkezõk felül-, a fejletlenebb térségbõl jövõk alulreprezentáltak a „szigetlakók”
között. Ez azt is jelenti, hogy a fejlett térségeknek, például Budapestnek, a teljes ifjúsági társadalma (szakmunkásképzõtõl az egyetemet végzettekig) képviselve van a Szigeten, a kevésbé fejlett régiókból érkezõk többsége az ifjúsági társadalom felsõ rétegébõl,
a fõiskolások, egyetemisták, illetve a fõiskolát, egyetemet végzettek közül kerülnek ki.
Az Ifjúság 2000 és a Pepsi Sziget 2000 adatait összehasonlítva a szabadidõ- forgatókönyv és a fiatalok középosztályosodásának összefüggése különösen szembetûnõ.

11. grafikon
Iskolai szint szerinti megoszlás. Ifjúság 2000 és Sziget 2000-2003

12. grafikon
Az egyes fogyasztási javak Ifjúság 2000 és Sziget 2000-2004
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Azt látjuk, hogy a szigetlátogatók közel kétharmada rendelkezik CD-játszóval, a magyar 15-29 éves fiatalok egyötödéhez képest a Szigeten levõk számítógéppel rendelkezése és Internet-hozzáférése pedig csaknem kétszerese a 15-29 éves fiatalokénak.
Az évenkénti adatok a Szigetre látogatók dinamikusan növekvõ fogyasztási státuszát
mutatják, mintegy alátámasztva a középosztályosodási folyamat felgyorsulását az új
évezred kezdetén.

AZ ÉLETHELYZETEK, ÉLETUTAK INDIVIDUALIZÁLÓDÁSA
Az oktatási expanzió és az ifjúsági korszakváltás a globalizációs folyamatban alapvetõen átalakítja az ifjúsági életszakasz hosszát és tartalmát.
Az ifjúsági életszakasz megváltozásának egyik legfontosabb kísérõ jelensége a fiatalok individualizálódása, amely a legszembetûnõbben a fiatalok korai önállósodásában mutatkozik meg. A korai önállósodás a szabadidõ-tevékenységhez kapcsolódik,
olyen életeseményekben mutatkozik meg, mint az elsõ önálló szórakozás, az egyedül
jönni-menni, és ide tartozik az elsõ szexuális tapasztalat megszerzése is.

13. grafikon
A korai önállósodás. Gyõr-Moson-Sopron megyei fiatalok – Elsõs hallgatók – Sziget Fesztivál 2002
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A társadalom fejlõdése az irányba halad, hogy a fiatalok minél korábban váljanak
nagykorúvá, vállaljanak részt a fogyasztásban, de minél késõbb találják meg helyüket
a munka világában. Ulrich Beck írja, hogy „a gazdasági szintek eltolódásával (gazdasági fellendülés, oktatási expanzió stb.) a szubkulturális osztályidentitások fokozódó
mértékben elenyésznek, a ‘rendi’ színezetû osztályhelyzet hagyománya elvész, és megindul az élethelyzetek és életutak diverzifikálódása és individualizálódása, amely a
társadalmi osztályok és rétegek hierarchia modelljét aláássa, valóságtartalmát pedig
mindinkább kérdésessé teszi.” (Beck 1999)
A 14. grafikonon jól látható, hogy a korai önállósodás az ifjúsági életszakasz kitolódásával jár együtt. Az Ifjúság 2000 és egy prosperáló megye, Gyõr-Moson-Sopron
megyei 15-29 éves fiatalok adatait, valamint a Szigetre látogatókét összehasonlítva azt
látjuk, hogy a megye fiataljai, még inkább a Szigetre járó fiatalok késõbb fejezik be tanulmányaikat és késõbb lépnek teljes állásba, házasodnak és vállalnak gyereket, mint
országosan tapasztaltuk.

14. grafikon
Az életesemények alakulása. Ifjúság 2000 – Gyõr-Moson-Sopron megyei fiatalok
– Sziget Fesztivál 2000
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Az életesemények kitolódásának összefüggése az iskolázottsági szint emelkedésével jól kiolvasható az Ifjúság 2000 adataiból:

11. táblázat
Az életesemények alakulása iskolai szint (összevont) szerint (N=8000)

mada tanul. Az egy évvel késõbbi Gyõr-Moson-Sopron megyei vizsgálatban a 15-29
éves fiatalok alig több mint kétötöde, aki csak dolgozik és nem egészen egyharmada,
aki csak tanul és még soha nem dolgozott, ugyanakkor a szabadidõs forgatókönyvet
leginkább megtestesítõ Sziget Fesztivál fiataljai közül 2001-ben már csak egyharmad
a dolgozó fiatalok és kétharmad a tanuló fiatalok aránya.
Az iskolában eltöltött idõ meghosszabbodása azt is jelenti, hogy az egyes életesemények egymásutániságát az életesemények egymásmellettisége váltja fel. A 14. grafikonról az is leolvasható, hogy a tényadatok szerint a Pepsi Sziget fiataljai már tanulmányaik befejezése elõtt munkába álltak, szemben a megye fiataljaival, akik korábban
álltak munkába ugyan, de csak a tanulmányaik befejezése után. A tervezett életesemények szerint viszont már a Szigeten megfigyelt trend érvényesül a megye a fiataljai körében is. Az ifjúsági életszakasz kitolódása azt is jelenti, hogy a házasságot megelõzi az
állandó partnerrel való együttélés. A Gyõr-Moson-Sopron megyei fiatalok 14,8%-a volt
elõször házas, de 35%-a élt együtt állandó partnerrel. A Pepsi Szigeten felvett adatok
azt mutatják, egybehangzóan a nemzetközi adatokkal, hogy fiatalok állandó partnerrel való együttélése egyre fiatalabb korban következik be.

Ha a ténylegesen bekövetkezett életesemények mellett a tervezett életeseményeket figyelembe vesszük, akkor méginkább láthatóvá válik, hogy a tanulásból munkába való átmenet további kitolódásával kell számolni. A Gyõr-Moson-Sopron megyei 15-29 éves fiatalok körében az elsõ állandó munkavállalás 19,1 évrõl 21,8 évre, a tanulás végleges
befejezése pedig 18,5 év helyett 24,2 évre tolódik ki. A Szigetre járó fiatalok már az állandó munkavállalást 24,4 évre, a munkavállalást 26,1 évre helyezik. A 2001/2002 tanévben
elsõs hallgatók elképzelése szerint pedig az állandó munkáválalás 23,1 évre, az iskola befejezése pedig 24 éves korra, egy évvel a munkavállalás befejezése után következik be.
Az ifjúsági életszakasz meghosszabbodása nemcsak az iskolában eltöltött idõ megnövekedését, hanem új ifjúsági életformát is jelent, derül ki az elsõs hallgatók véleményébõl. Az elsõs hallgatók közül a megkérdezettek háromnegyede azért folytatja tanulmányait, mert mindenképpen diplomát akar szerezni, közel felénél a fõiskola, illetve
egyetem elvégzése karrierjének felépítésének része. A motivációknál hasonló arányban, közel fele gondolja azért végzi fõiskolai, egyetemi tanulmányait, mert ez a szakma érdekli, illetve azért, hogy a munkanélküliséget elkerülje. Az elsõévesek fõiskolaés egyetemválasztásában fontos, hogy az oktatásban való részvétellel késleltetik a felnõtt és dolgozó korba való belépést (Manuella du Bois-Reymond 1998). Ezen motiváció háttere nem csak a munkanélküliség elkerülésébõl táplálkozik. A megkérdezettek
mintegy egyharmada számára az egyetem és fõiskola választásában a diákélet vonzása
játszik szerepet, egynegyede viszont egyszerûen „nem akarja magát elkötelezni”, „egyelõre nem szeretne fõállásban dolgozni”.
Az ifjúsági életszakasz kitolódásával tehát a fiatalok életrajza jelentõsen átrendezõdik. Ezt jól mutatják azok az adatok, melyek a fiatalok gazdasági aktivitásáról szólnak. Az Ifjúság 2000 vizsgálatban a 15-29 éves fiatalok kétharmada dolgozik és egyhar-

15. grafikon
Az egyes életesemények bekövetkezése. Gyõr-Moson-Sopron megyei 15-29 éves fiatalok –
Sziget 2001 – Elsõs hallgatók 2001
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A szülõi háztól való elköltözés kétféle trendje rajzolódik ki. Az egyik változat, hogy az
állandó partnerkapcsolatot megelõzi az elköltözés, ezt látjuk Szigetre járó fiatalok esetében, azaz a szülõktõl való elköltözés a házasságkötés elõtt következik be. A másik tendencia, hogy az állandó partnerkapcsolat, megelõzi az elköltözést, ezt látjuk a megyei fiataloknál. A jelenlegi vizsgálatunk a korábbi, gyõri fiatalok körében folytatott vizsgálatunk
megállapításait erõsíti meg. „A fiatalok családhoz való viszonyában két fontos mozzanat
ragadható meg: A fiatalok élettervezésébõl jól kirajzolódik a fiatalok családtól való függõségének, illetve függetlenedésének új dinamikája, amely annak következtében áll elõ,
hogy a fiatalok önállósodása úgy megy végbe, hogy növekszik az az idõ, amelyet szüleikkel töltenek. Az az idõpont, amikor a fiatalok a szülõi háztól való elköltözést tervezik, leginkább a házasság és az együttélés tervezett idõpontjával esik egybe, kevésbé kapcsolják a
fiatalok a tanulmányok befejezésének, vagy a munkába állás tervezett idõpontjához. Azok
azonban, akik tervezik, hogy házasságot kötnek, addigra jórészt szüleiktõl függetlenül
szeretnének élni (64,1%), szemben a másik három esetben látható 35,5%, 29,6%, illetve
34,8%-kal. Ezt azt is jelenti, hogy azok, akik tervezik, hogy egy állandó partnerrel együtt
élnek, azoknak majdnem fele (46,4%) ekkor még (kívánt vagy reálisan megítélt) tervei
alapján a szüleinél lakik. Hasonlóan, ugyanennyien tervezik, hogy tanulmányaikat befejezik és munkába állnak, még mielõtt elköltöznének otthonról.”(Gábor és társai 1998)
Nálunk is egyre inkább kirajzolódik az ifjúsági életpálya megváltozása. Az ifjúságkutatásokban a kilencvenes években a fiatalok életpályájának alakulását vizsgálva két
markáns vonulatot említenek. A „normalizált életrajzot” és az életesemények komplexitását és felcserélhetõségét inkább megengedõ „választásos életrajzot”. A vizsgálatok azt
mutatták, hogy „egyértelmû kapcsolat mutatkozott a meghosszabbodott ifjúkor és a felsõ társadalmi rétegek között, valamint a ‘normalizált életrajz’ és a közép- és (fõleg) alsó
társadalmi rétegek között. Ezt az eredményt a szakmai ambíciókkal és lehetõségekkel lehet magyarázni: ahogy már jeleztük, a fiatalok számára meghosszabbodott a szakképzésre fordított idõ, de ez különösen a felsõbb társadalmi rétegekben markáns jelenség.
A meghosszabbodott ifjúkor tehát egy egyre inkább általánossá váló ifjúsági létforma, de
ez nem jelenti azt, hogy a ‘normalizált’ életrajz eltûnt volna.” (du Bois-Reymond 1998)
A legfontosabb életeseményeket tekintve az Ifjúság 2000 vizsgálatban 64-féle kombinációt kaptunk. Az egyenlõtlenségek és a fiatalok egyéni életrajzának összefüggése jól érzékelhetõ, a magyar 15-29 éves fiatalok 5,2%-át kitevõ azon csoportjánál, akiknek legfontosabb jellemzõje, hogy korán, 17 éves korban befejezték az iskolát. Következésképpen a
csoportnak legfõbb jellemzõje: felülreprezentáltak azok, akik nem fejezték be az általános
iskolát (3,7%), és különösen felülreprezentáltak (31,3%) azok, akiknek legmagasabb iskolai végzettségük nyolc általános. Felülreprezentált azok aránya is, akik a szakmunkásképzõt nem fejezték be (3,0%), alulreprezentáltak viszont azok a fiatalok, akik a szakmunkásképzõt befejezték – 15,2%. A csoportnak mintegy kétharmada férfi (61,3%) és több mint
egyharmad lány. A megkérdezéskor többségében 22 év alatti fiatalnak 97,3%-a soha nem
dolgozott. 27,7%-a inaktív, 30,2%-a munkanélküli, ugyanakkor mintegy kétötöde tanul az
iskolarendszeren kívül. Azaz az alacsony iskolai végzettségû fiatalok, akik rossz helyzetét
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nagy mértékben determinálja a származási és a települési háttér, biográfia eseményeik
szerint is jelentõs mértékben differenciálódhatnak. Például kiemelkedhetnek az iskolán
kívüli képzés révén, de a korai házasság, a korai gyerekvállalás következtében - mint egy
másik iskolázottságában ugyanolyan, de több mint kétharmadában nõkbõl álló csoportnál láttuk -hátrányos helyzetüket az egyéni választás révén még súlyosabbá tehetik.
A magyar 15-29 éves fiatalokra is érvényes azonban, hogy „a kockázat valójában
már nem csak a kevésbé képzettek körében jelenik meg, hanem a kulturálisan privilegizált csoportoknál is megtalálható, habár õk más cselekvési stratégiákat dolgoznak
ki” (Giddens, 1992).
Az Ifjúság 2000 vizsgálatban a 15-29 éves fiatalok közül kiválasztottuk azokat a
klaszter csoportokat, amelyeknél a drog kipróbálása meghaladta az átlagot: a 6,7%-ot.
A drog kipróbálása ezekben az életesemények alapján képzett klasztercsoportokban az
egytizedtõl akár a csoport tagjainak felére is kiterjedt. Az egyik domináns csoportot
ezekben a klaszterekben a fõiskolás és egyetemi hallgató nõk képezték, akiknek biográfiájára a normál életrajztól való eltérés volt a jellemzõ: a korai kiszakadás a szülõi
házból, a késõi élettársi kapcsolat, az egyetem melletti munkavállalás és huszonéves
kor második felében egyre markánsabban kirajzolódó magányosság. Azaz a felsõoktatás expanziója és a fiatalok továbbtanulási esélyeinek növekedésével egyidõben növekszik a fiatalok, ezen belül a nõk sebezhetõsége.
Csoport
Csoport
drog
domináns domináns domináns
nagysága
nagysága %-ban kipróbálása
nem
életkor iskolai szint

Csoport

A csoport életesemény
jellemzôi

22,00

a szülôi házból korai
elköltözés

7

0,1

57,1

nô

-

8,00

késôi élettársi kapcsolat

14

0,2

28,6

nô

27-29 év

24,00

késôi élettársi kapcsolat

18

0,2

26,3

nô

23-26 év

57,00

késôbbi élettársi kapcsolat

8

0,1

25,0

fiú

23-26 év

kései élettársi kapcsolat

202

2,5

21,7

-

23-26 év

12

0,2

16,7

nô

23-26 év

240

3,0

13,9

-

20-21 év

hagyományos életvezetés

14

0,2

13,3

fiú

23-26 év

korai élettársi kapcsolat

16

0,2

12,5

nô

23-29 év

163

2,0

10,7

fiú

23-26 év

96

1,2

10,1

nô

27-29 év

14,00
11,00
62,00
39,00
37,00
20,00
18,00

munkába állás felsôfokú
tanulmányok mellett
munkába állás felsôfokú
tanulmányok mellett

korai elköltözés otthonról,
magányosság
korai munkába állás, gyerek
vállalása élettársi kapcsolattal

felsôfokon
hallgató
felsôfokon
hallgató
felsôfokon
hallgató
középiskolát
végzett
felsôfokon
hallgató
felsôfokon
hallgató
fel sôfokon
hallgató
középiskolát
végzett
felsôfokot
befejezte
ált.
befejezte

10. táblázat
Az átlagnál nagyobb arányban drogot kipróbáló csoportok
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ÖSSZEGZÉS
Tanulmányunkban azt hangsúlyoztuk, hogy a fiatalok új korszakba, az iskolai ifjúsági
korszakba léptek, az oktatási rendszer expanziójával, egy idõben növekszik a az iskolai verseny, az ifjúsági életszakasz kitolódik, megváltozik a fiatalok szocializációs környezete és növekszik a fiatalok veszélyeztetettsége.
Ezeket a folyamatokat a következõkben összegezhetjük: A továbbtanulásért folyó
verseny egyszerre jelent egyre komolyabb anyagi és gazdasági beruházást a szülõk számára, ugyanis minél tovább akarnak tanulni a fiatalok, annál inkább növekszik a gaz dasági beruházás mértéke. Ugyanakkor a fiataloknak saját maguknak is egyre többet
kell tenni azért, hogy versenyben fennmaradjanak (növekszik a tanulók munkavállalása már a középiskolás korban is, és igen nagy mértékben növekszik a felsõfokú intézményekbe járók körében). Beruházást jelent az iskolán kívüli tanulás is (a nyelvtudást,
a számítógépes ismereteket, az egyetemi felvételire való felkészülést még az elit középiskolák tanulói is iskolán kívüli tanulással szerzik meg). A továbbtanulásért folyó verseny és az élettervezésnek ez a megváltozása osztály-hovatartozástól függõen eltérõen
alakul. Már az iskolai versenyben megfigyelhetõ bizonyos társadalmi csoportok gyerekeinek a leszakadása az alacsony státuszú, falusi, stb. fiatalok esetében, potenciálisan
már nagyon korán kialakul azon fiatalok csoportja, akik nagyon kis eséllyel integrálódhatnak a társadalomba, létrejön a társadalom alatti osztály reprodukciója.
Az iskolai korszakba lépés, a közoktatás és a felsõoktatás expanziója a származási és
területi (regionális) egyenlõtlenségek körülményei között ment végbe. Az elõrelépés az
iskolai hierarchián mind a jelenleg tanulók, mind a már iskolai éveiket befejezõk körében szoros összefüggést mutat mind az apa, mind az anya iskolázottságával, és markánssá váltak a területi, regionális különbségek. Az iskolai korszakban a fiataloknak közel 10%-a, az általános iskola szintjén megreked, és azok az iskolából lemorzsolódtak, a
magyar fiatalok alsó és reménytelenül leszakadt rétegét képezik. Ezen fiatalok körében
halmozódnak a származási hátrányok, illetve területileg is egyre inkább koncentrálódnak. Azok, akik, általános iskolát végeznek, illetve kimaradnak az általános iskolából,
szakmunkásképzõbõl, és szakközépbõl, illetve gimnáziumból, a legnagyobb eséllyel válnak munkanélkülivé. A piaci rendszer kialakulása, az osztályrendszer átalakulása,
amely a szociális és oktatási intézmények „piacosításával” is jár, azaz az állami intézményrendszer romlása ezen rétegnek újratermelõdését még tovább erõsíti.
A fiatalok munkába állása idõben kitolódik, ami két ok miatt történhet. Az egyik
a munkanélküliség következtében, másfelõl pedig növekszik azoknak a fiataloknak a
száma, akik megszakítva fõiskolai és egyetemi tanulmányaikat állnak munkába, illet ve a tanulás mellett vállalnak munkát. A kilencvenes években növekedtek ugyan – különösen az iskolázott – fiataljaink karrierlehetõségei, de megszûnt a munkába állásnak
a korábbi idõszakra jellemzõ biztonságos útja. A szakmunkásképzõt vagy szakközépiskolát végzettek körében is felvetõdik a munka elvesztésének lehetõsége, melyet kétféleképpen próbálnak kompenzálni: továbbtanulással, különbözõ tanfolyamok elvég66

zésével, illetve a szürke vagy fekete gazdaságba való bekapcsolódással. Ezek a folyamatok azt eredményezték, hogy a munkába állás a próbálkozások számának növekedésével jár együtt, a megfelelõ munkahely megtalálása különösen a vidéki városokban, falvakban igen nehéz, részint a munkahelyek szûk választéka következtében, részint
pedig az alacsony bérek miatt, vagy pedig a munka jellege miatt kénytelenek sokszor
gyakori változtatásokra. Mindez fokozott kockázattal, rizikóval is jár. Új tendencia,
hogy a munkahelyi elvárások növekedése erõteljesen behatol a fiatalok magánszférájába, ez alatt azt értjük, hogy nõ a családalapítás vagy a gyerekvállalás során a munkahely
elvesztésének kockázata, különösen a nõk esetében, és a jól fizetõ és nagy karriert kínáló magáncégeknél, multinacionális vállalatoknál. Az állandó munka megtalálását nehezíti, hogy növekedett a fiatal munkaerõ kiszolgáltatottsága. Ez nemcsak a magán-, de
szinte permanensen érvényes az állami, költségvetési szférában is. A munkaerõpiacon
különösen kiszolgáltatottak az alacsonyan iskolázott, hátrányos helyzetû fiatalok, fokozza a kiszolgáltatottságot és az ebbõl adódó veszélyeket, hogy ez igen gyakran kapcsolódik össze etnikai hovatartozással, etnikai diszkriminációval (roma fiatalok). Ráadásul
a hátrányos helyzetû fiatalok integrációját nehezíti, hogy más alternatívát nem látva alkalmi jelleggel vagy véglegesen a szürke illetve fekete gazdaságba kapcsolódnak be.
A szocializációs feltételek megváltozásával, a piaci rendszer kiépülése, az új oktatási rendszer kialakulásával, az iskolai idõ megnövekedésével, csökken a család, az iskola szerepe a fiatalok szocializációjában és növekszik a média és a fogyasztói ipar be folyása. Ez összefügg azzal, hogy az ifjúsági életszakaszban az iskolai idõ
meghosszabbodásával átalakul a fiatalok szabadidõ-tevékenysége, amelyben egyre nagyobb szerepet játszik a piaci alapokon kiépülõ szabadidõipar. A szabadidõ-tevékenységeknek az olyan formáira fontos utalni, mint az önálló szórakozás, önálló utazás, az
elsõ szexuális tapasztalat egyre korábbra helyezõdése, amit egyes szakirodalmak a
gyermekkor elvesztésének is hívnak. (Vannak tevékenységek, amelyek 15, sõt 14-13
éves korra kerülnek.) Ezek a változások felértékelték a kortárscsoportok szerepét, de a
fiatalok körében a magas kultúrához inkább kapcsolódó alternatív kulturális minták
háttérbe szorultak. Ugyanakkor a fiatalok körében egyre inkább elõtérbe kerültek a fogyasztói kultúra mintái. Az átalakulás során felvetõdõ problémák, amelyek igen gyakran felerõsítették az etnikai elõítéleteket, növelték a fiatalok körében az agresszív kulturális minták szerepét (pl. skinheadek).
A fiatalokat érintõ kihívások és a növekvõ kockázatok, a fokozódó verseny és a korai önállósodás jelentõsen megnöveli a fiatalok veszélyeztetettségét (alkohol, dohányzás, drogfogyasztás, stb.). Ez összefügg azzal, hogy a normál (hagyományos) ifjúsági
biográfia tehát a fiataloknak kis hányadára, azon belül is a középiskolai végzettségû falusi nõkre jellemzõ. A magyar 15-29 éves fiatalokra is érvényes azonban, hogy „a kockázat valójában már nem csak a kevésbé képzettek körében jelenik meg, hanem a kulturálisan privilegizált csoportoknál is megtalálható, habár õk más cselekvési
stratégiákat dolgoznak ki.” Ezt jól mutatták azok a – drog kipróbálása az életesemények alapján képzett – klasztercsoportok, amelyekben a drog kipróbálása az egytized67

Gábor Kálmán

Globalizáció és ifjúsági korszakváltás

tõl akár a csoport tagjainak felére is kiterjedt. Az egyik domináns csoportot ezekben a
klaszterekben a fõiskolás és egyetemi hallgató nõk képezték, akiknek biográfiájára a
normál életrajztól való eltérés volt a jellemzõ: a korai kiszakadás a szülõi házból, a késõi élettársi kapcsolat, az egyetem melletti munkavállalás és huszonéves kor második
felében egyre markánsabban kirajzolódó magányosság. Megállapíthatjuk, hogy a felsõoktatás expanziójával és a fiatalok továbbtanulási esélyeinek növekedésével
egyidõben növekszik a fiatalok, ezen belül a nõk sebezhetõsége.
Tanulmányunkból kiderül, hogy az oktatási rendszer átalakulása nem ad megfelelõ választ az iskolai ifjúsági korszak kihívásaira. Az oktatási rendszer elitközpontúsága nem megkönnyíti, hanem megnehezíti az iskolai ifjúsági korszakba való átlépést.
A jelenlegi oktatási rendszer éppen a válság- és stagnáló övezetekben szelektál és
diszkriminál erõteljesen, ezáltal nem csökkenti, hanem növeli a származási, területi
egyenlõtlenségeket, növeli és nem csökkenti a generációs szakadékot nemzedékek között és a fiatal nemzedéken belül és végképpen válasz nélkül hagyja az iskolai ifjúsági
korszakban a fiatalok veszélyeztettségét, és közönyös a fiatalok sebezhetõségével szemben. Azt is hangsúlyoztuk, hogy ennek nem a piaci rendszer kiépülése, hanem éppen
kiépülésének megkésettsége az oka.
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Amikor a társadalmi nem (gender) és az ifjúság témakörét össze akarjuk kapcsolni,
egyszerre vagyunk könnyû és nehéz helyzetben. Könnyû, mert a témáról sok kutatási
eredmény áll rendelkezésre. Ugyanakkor nehéz, mert ahogy Csákó Mihály nagyon érzékletesen bemutatta és bizonyította: az ifjúság, mint társadalmi kategória, igen tagolt.
Ugyanilyen módon azonban a férfi és a nõi társadalom is éppen olyan tagolt. Ha ezt a
két nagyon differenciált elemzési kategóriát egymásra csúsztatjuk, akkor már annyiféle apró alcsoportot kapunk, hogy elveszünk, elkallódunk benne. Nincs tehát mód arra,
hogy végigelemezzük ezt a sok tásadalmi csoportot. A rendelkezésemre álló rövid idõt
inkább arra szeretném használni, hogy az adatok bõségébõl négy témát a gondolatébresztés – és nem a teljesség – igényével felvessek. Kevés számot, inkább tendenciákat
szeretnék itt bemutatni.1
Azzal szeretném kezdeni, hogy a közelmúltban Budapesten egy óriási társadalmi
nem (gender) konferencia zajlott2, amin meglepõen nagy számú elõadó jelent meg és
beszélt a férfiak és nõk közötti különbségrõl. Végigülve ezt a konferenciát, megerõsödött az a benyomásom, amit egyébként kutatásaim is megerõsítettek, hogy sok szempontból közelednek egymáshoz a férfiak és a nõk, gyakran nem mutat jelentõs különbséget a táradalomtudományi elemzésekben az, ha szétválasztjuk õket. Ugyanakkor
a felszín alatt, a mélyben ezernyi apró törésvonalat találunk, amit a finomelemzések
tudnak a felszínre hozni. Néhány ilyen finomabb eltérésre utalnék én most.
Az elsõ téma az oktatással és az emberi tõkébe való beruházással kapcsolatos. Gondolom, mindenki számára köztudott, hogy a fiatal korosztályokban a lányok, a fiatal
nõk milyen tömegesen áramlottak be az elmúlt évtizedben a különbözõ szintû felsõfokú képzésekbe, szakképzésekbe. A felsõoktatás expanziójának elõnyeit (legalábbis rövid távon) a lányok használják ki jobban. Arra, hogy ez a tény hogyan hat már most is,
és hosszú távon a nemek közötti viszonyokra, a párválasztásra, most nem térnék ki.
Kutatásomban, ami a 22-26 éves korosztály körében zajlott, azt szerettem volna megtudni, hogy ezek a fiatalok és a családjaik mennyi plusz beruházást hajlandóak befektetni a gyerekbe azért, hogy õ bizonyosan helytálljon ebben a felsõoktatási versenyben.
Ezt persze különbözõképpen mérhetjük. Én azt próbáltam megnézni, hogy iskola mellett annak a bizonyos második oktatási piacnak az igénybevétele milyen arányú volt
a fiúk és a lányok között, volt-e egyáltalán különbség. A következõ táblázat a különbözõ különórák igénybe vételének nemek közötti különbségét mutatja.

[63] Wallace, Claire (1998) Ifjúság, munka és oktatás a posztkommunista Európában: út az
individualizáció felé? Korunk, 6., 5-12
[64] Wendt, Robert (2002) Globalizáció. Neoliberális feladatok, radikális válaszok. Budapest, Perfekt Kiadó
[65] Zinnecker, Jürgen (1991) Untersuchungen zum Wandel von Jugend in Europa-Das
Beispiel westdeutscher und ungarischer Jugend, in Melzer, W.-Heitmeyer, W.-Liege, L.Zinnecker, J.(Hrsg.) Osteuropäsche Jugend im Wandel, Weinheim/München, Juventa
Verlag, 121-137
[66] Zinnecker, Jürgen (1993) A fiatalok a társadalmi osztályok terében (Új gondolatok egy
régi témához). In: Civilizációs korszakváltás és ifjúság, Szerkesztette: Gábor Kálmán, Szeged, Szociológiai Mûhely
[67] Zinnecker, Jürgen (1993) Gyermekkor, ifjúság és szociokulturális változások a Németországi Szövetségi Köztársaságban. In: Civilizációs korszakváltás és ifjúság, Szerkesztette: Gábor Kálmán, Szeged, Szociológiai Mûhely

1

Az itt közölt adatok a T025569 számú, „A 22-26 éves korosztály társadalmi problémái” címû OTKA
kutatás eredményei.
2
2002 novemberében „Nõ és férfi, férfi és nõ” címmel, a BKÁE Társadalmi nem- és kultrúrakutató Központ szervezésében.
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Mint a táblázatból is látható, a 14Férfiak
nôk
18 éves fiúk és lányok között enyhe, de
nyelvóra
12
20
nem szignifikáns különbség volt atezene
3
8
kintetben, hogy mennyien tanultak zesport
16
14
nét, sportoltak iskolán kívül, jártak
4
6
egyetemi elõkészítõbe vagy éppen ta- egyetemi elôkészítô
mûvészet
.
4
nultak autóvezetést. Egyetlen egy ponautóvezetés
19
15
ton sikerült találni szigfnifikáns kü1. táblázat
lönbséget ennek a bizonyos második
oktatási piacnak az igénybevételében, 14-18 éves kor között a különbözõ különórákra
járók aránya nemenként (N=1000) %
mégpedig a nyelvtanulás tekintetében.
Ez véleményem szerint az Európai Uniós csatlakozás küszöbén, amikor az európai diplomáról beszélünk, igen fontos dolog.
Úgy tûnik, hogy ma Magyarországon ez még mindig egy nõi dolog, nõi játék. A szülõk a
lányaik nyelvtanulásába (és persze maguk a lányok is saját nyelvtanulásukba) jóval nagyobb arányban fektetnek be, mint a fiúkéba. Különösen akkor figyelemre méltó ez,
hogyha összekapcsoljuk ezt a kérdést azzal, hogy szándékozik-e az adott fiatal külföldön
munkát vállalni; ami ismét az Európai Unióhoz való csatlakozás egyik fontos kérdése.
Az idézett kutatás alapján minden ötödik fiatal tervezi, hogy a jövõben külföldre menne
dolgozni. Ez az arány a lányok esetében 17 %, a fiúkéban 26 %. Úgy tûnik, hogy a fiúkban, fiatalemberekben egy talán túlzott önbizalom, túlzott várakozás is van atekintetben,
hogy õk majd külföldön munkát vállalnak. Egy jelentõs részük nyelvtudás hiányában és
nyelvtanulási szándék nélkül képzeli el, tehát a mintában sok olyan fiatalember volt, aki
nem beszél és nem tanul idegen nyelvet, de külföldi munkavállalalásra készül. A fiúkban tehát van egy naiv hit, hogy majd valahogy eljutnak enélkül is külföldre. Ezzek ellentétben a lányok szorgosan tanulják a nyelveket és jóval kisebb arányban vélik úgy,
hogy valaha eljutnak külföldre. Ez volt az elsõ felvetésem.
A második felvetés a jövõképhez, a perspektívához kapcsolódik, ami szintén kulcsfogalom volt a jelen konferencia több más elõadásában is. Ebben a kutatásban is, és
más kutatásokban is foglalkoztunk azzal, hogy a fiatalok milyen arányban óhajtanának vállalkozóvá, önfoglalkoztatóvá válni. A vállalkozó egy néhány évvel ezelõtt valódi divatfogalom volt Magyarországon. Rengeteg tévhit, félreértett információ lebegett
a szülõk és gyerekek, fiatalok és felnõttek körében arról, hogy mi a vállalkozó, mit csinál, hogyan él. A vállalkozó fogalmához egyszerre kapcsolódott egy magas presztízs,
másrészt sokan tudták, hogy a vállalkozók, az önfoglalkoztató egy jelentõs része kényszervállalkozó. Talán ezért alakult úgy, hogy a fiatalok is, de a szülõk jelentõs része is
egyszerre képzeli a vállalkozót olyan valakinek, aki inkább szellemi, mint fizikai munkát végez, amiért fix fizetés jár, valamint nem igényel túlzott felelõsséget és kockázatot sem.5 Emellett ez az a terület, ahol sikerült egy elég jelentõs különbséget találni a
5

Tóth Olga: „Értékátadási problémák a családban” Educatio, 2001. 3. szám
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fiúk, lányok, férfiak és nõk között. Azt látjuk, hogy – hasonlóan a külföldi munkavállaláshoz – a fiatalemberek körében egy jóval nagyobb, megint csak talán túlzó önbizalom él, hogy õk majd vállalkozók lesznek, miközben a fiatal nõk jóval alacsonyabb
arányban készülnek erre. Azt is tudjuk, hogy egy jól mûködõ vállalkozáshoz sok minden mellett kell bizonyos vállalkozói ismeret is, ami ugyanúgy nincs meg a fiúknak
sem, csakúgy, mint a lányoknak. A család támogató háttere a vállalkozóvá váláshoz
rendkívül lényeges. Ezen a téren a fiúk jobban állnak, mert ez a háttér sokkal erõsebb
a fiúk esetében, mint a lányok esetében. Tehát az a fiatal nõ, aki úgy gondolja, hogy
vállalkozóvá, vagy pusztán csak önfoglalkoztatóvá szeretne válni, kétszer annyi nehézséggel küzd meg, mert egyszerûen nem áll mögötte egy olyasfajta háttér, amelyik õt ebben támogatná.
A harmadik felvetésem a családdal, családi kapcsolatokkal, a negyedik pedig a társas kapcsolatokkal függ össze. Ez a kettõ összefügg, ezért tárgyalnám együtt. Közvéleményünket, de demográfusainkat, gyakran politikusainkat is sokkolja az az egyre nyilvánvalóbbá váló tény, hogy átalakul a magyar társadalom családstruktúrája, különös
tekintettel a fiatalokra. Évek óta csökken a hivatalos házasságkötések száma és közben
nõ a partner nélkül élõk, illetve az élettársi kapcsolatban élõ párok aránya. Egyre késõbbi korra tolódik részben a házasságkötés, részben pedig az elsõ gyermek vállalásának az idõpontja. A már idézett kutatásból azt látjuk, hogy ezen a téren a 25-26 éves
korban van egy fordulópont. A vizsgált 22-26 éves fiatalok szülei az elsõ házasságukat
lényegesen korábbi korban kötötték és erre a korra már jelentõs többségük házasember volt. A mostani fiataloknál ez egyáltalán nem így van, sõt, nagyon sokan 25 éves
kor alatt tartós kapcsolatot sem kötnek: vizsgált mintánknak csak egyharmada volt házas vagy élt élettársi kapcsolatban a vizsgálat idõpontjában. A lányok azonban minden
életkorban (a 22-26 éves mintában) nagyobb arányban éltek valamilyen párkapcsolatban, mint a fiúk Ez az eltérés a 26 évesek körében már kiegyenlítõdött, tehát a fiatalok körében a fiúk késõbb létesítenek stabil kapcsolatot. Figyelemre méltó az is, hogy
az állandó partnerkapcsolatban élõ fiúk és lányok körében az élettársi kapcsolat aránya igen hasonló volt egészen a 26. életévig, amikor azonban a fiúk körében lényegesen megnõtt az élettársi kapcsolat aránya. Tehát olyan nemi különbséget is tapasztalunk a családalapítás terén, hogy a fiatal férfiak hajlamosabbak élettársi kapcsolatba
lépni, ha tartós párkapcsolatot kezdenek, a fiatal nõk azonban törekszenek továbbra is
a férjhez menetelre.
Ez a kérdés vezet át minket a negyedik témába, az emberi kapcsolatokhoz. Amikor
arról kérdeztük ezeket a 22-26 éves fiatalokat, hogy kitõl remélhetnek támogatást érzelmi problémáik megoldásában, tehát milyen támogató háttér áll mögöttük, akkor
számomra eléggé sokkoló módon toronymagasan az jött ki, hogy az édesanyjuktól.
Ez tipikusan a poszt-adoleszcencia megnyilvánulása. A megkérdezett fiatalok kétharmada azt mondta, hogy ha gond van, akkor az édesanyja az, aki segít neki. Más kutatásokból – Utasi Ágnestõl – tudjuk, hogy a felnõtt nõk, felnõtt anyák, különösen az
egyedülálló anyák szintén nagyon hajlamosak saját felnõtt gyerekeikben keresni az ér75
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zelmi támaszt. Valami egészen furcsa eltolódás van itt a kapcsolatok szimmetriájában.
Az is figyelemre méltó, hogy ezek a 22-26 éves fiatalok az anyjukhoz fordulnak, ha
gond van, de az apjukhoz nem. Aki az apjához is tud fordulni, az az anyjához is tud.
Tehát vannak olyan családok, ahol úgy tûnik, hogy harmonikus párkapcsolat és harmonikus szülõ-gyerek kapcsolat is van, ott fordulnak az apjukhoz is. Egyébként feleannyian fordulnak az apjukhoz, ha gondjuk van. Az ember azt gondolja, hogy ebben
a 22-26 éves korban a barátságok, illetve a párkapcsolatok nagyon fontosak. Az édesanya után valóban a barát az, akihez leginkább fordulhatnak ezek a fiatalok, de a megkérdezettek 42%-ának nincs olyan barátja, akihez érzelmi probléma esetén fordulhat,
saját bevallása szerint. Továbbá a megkérdezettek 47%-ának vagy egyáltalán nincs
partnere, vagy pedig, ha van partnere, nem fordulhat hozzá érzelmi problémái megoldásában. A fiatal nõk 61 %-a, a férfiaknak pedig csak 46 %-a állította, hogy partnerével tud problémáiról beszélni. Ebben két dolog játszik szerepet. Egyrészt, mint említettem, a nõk magasabb arányban rendelkeznek állandó partnerrel, mint a férfiak.
Másrészt azonban meg merem kockáztatni azt a feltevést, hogy a fiatal férfiak egy része nem tartja a partnerkapcsolat részének azt, hogy az érzelmi, lelki problémákat
megbeszéljék. A fiatal férfiak e csoportjának életében újratermelõdik egy tradicionális, problémáit megosztani nem tudó, érzelmileg lefojtott mentalitás. Végül még egy
fontos tényre hívnám fel a figyelmet. Ebben a mintában a férfiak 18%-ának se barátja, se partnere, akihez érzelmi probléma esetén fordulna. A nõk esetében ez az arány
15%. Nagyon felszínes, nagyon érzelemmentes, nagyon problematikus kapcsolatokra
utal ez az adat. Úgy gondolom, nem önmagában a késõbbi házasodás vagy az élettársi
kapcsolatok számának növekedése, hanem ez a felszínesség ad okot aggodalomra.

IDENTITÁS, NEMZETI IDENTITÁS
(Juhász Borbála)
Az elmúlt években végzett országos és regionális empirikus kutatások1 azt igazolták,
hogy a fiatalok elõítéletessége és nemzeti identitása közötti kölcsönös kapcsolatok
konzisztens és logikus gondolkodási struktúrába rendezõdnek. A többváltozós adatelemzések alapján levonható legfontosabb következtetésünk a zárt magyarságértelmezés
meghatározó szerepére utal. Az elõítéletesség és a nemzeti identitás magyarság-, valamint nemzetértelmezési típusokban megnyilvánuló konstrukciói között feltárt kapcsolatokat a szocio-kulturális jellemzõk alapján is vizsgálhatjuk. A zárt magyarságértelmezés
olyan fiatalokra jellemzõ, akik szocializációs szempontból hátrányos szocio-kulturális környezetben élnek (iskolázatlan és idõs szülõk, rossz anyagi helyzet, szakmunkásképzõs tanulók, szakközépiskolások, lakóhely kistelepülésen és az észak-keleti országrészben).
Ha megnézzük, hogy az etnikai nemzetfogalom (iskolázatlan szülõk, rossz anyagi helyzet,
lakóhely kis településen, idõs szülõk), a nemzeti attitûd (iskolázatlan szülõk) és a kisebbségi csoportokkal szembeni összevont elõítéletesség (iskolázatlan és idõs szülõk, szakmunkásképzõs tanulók) milyen szocio-kulturális jellemzõknél volt domináns, nem nehéz
felfedezni a zárt magyarságfelfogást is valószínûsítõ, ahhoz hasonló szocializációs környezetet.
A vallásosság és a felekezeti hovatartozás szerinti eltérések szintén következetesek.
Az elõítéletesség mértékét inkább a vallásosság, míg a nemzeti identitás konstrukcióit inkább a
felekezeti hovatartozás differenciálta. A konkrét eredmények – összevont elõítéletesség
(nem vallásos fiatalok, vallásos szülõk), zárt magyarságfogalom (református felekezet,
református szülõk), etnikai nemzetfogalom (nem vallásos fiatalok, református felekezet, református szülõk) – a következõ, korábban már hivatkozott sajátosságok miatt
kapcsolódnak a többi szocio-kulturális jellemzõhöz: 1. A gazdasági szempontból jelentõsen
leszakadt keleti országrészben jelentõsen nagyobb a reformátusok aránya. 2. A vallásgyakorlás, így a mért vallásosság kevésbé jellemzi a reformátusokat, mint a katolikusokat. Ha ezek alapján feltételezzük, hogy más felekezetekhez viszonyítva, a református felekezethez tartozó családokat az egzisztenciális és kulturális hátrányok jobban,
a vallásosság viszont kevésbé jellemzi, akkor az etnikai nemzet- és a zárt magyarságértelmezés vallásosság szerinti eltérései logikusan illeszkednek a többi szocio-kulturális
jellemzõnél megfigyelt sajátosságokhoz.
Az eredményeink ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy az elõítéletesség és a zárt,
kultúrnemzeti koncepciót preferáló nemzeti identitás együttesen csak meghatározott, elsõsorban kulturális hátrányokat tükrözõ (szülõk alacsony iskolázottsága, szakmunkásképzõ iskola) szocio-kulturális környezetben jellemzõ.
1

A részletes elemzések egy hosszabb dolgozatban (Murányi, 2001) olvashatók, de részeredményeket
korábbi publikációkban (Murányi, 1994; 1995.a.; b.; 1998, 1999) közöltünk. Több esetben hivatkozunk
mások munkáira is (Csepeli-Závecz, 1995; Szabó-Örkény, 1998).
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A korrelációs modellek és a szocio-kulturális jellemzõk együttes vizsgálatának eredményei önmagukban is érdekesek, azonban nem adnak választ a következõ kérdésekre.
– Mivel magyarázható, hogy a magyarság szabad vállalásának elutasítása, a kisebbségi csoportokkal szembeni elõítéletesség, a kultúrnemzeti logika alapján szervezõdõ nemzetfogalom és
a nemzeti érzelmek olyan fiatalokra jellemzõk, akiknek közvetlen családi és tágabb lakóhelyi környezete egyaránt hátrányosnak nevezhetõ?
– Vajon miért a modernizációs tekintetben leszakadt észak-keleti régió kistelepülésein, rossz anyagi körülmények között élõ, többnyire szakmunkásképzõkben tanuló, iskolázatlan és idõs szülõk gyermekeinél valószínû leginkább a zárt, kirekesztõ nemzeti identitás és a kisebbségek intoleráns szemlélete?
Az elõítéletességnek az életkorral, illetve a vallásossággal fennálló kapcsolatát magyarázó, fejlõdés- és személyiséglélektani elméletek nem alkalmasak az elõítéletesség
és a nemzeti identitás, valamint az ezeket meghatározó, több szocio-kulturális tényezõ összefüggéseinek együttes értelmezésére. Ezért a fenti kérdésekre egy olyan átfogó
magyarázat segítségével próbálunk válaszolni, amely az interakcionista és a fejlõdés szempontú elméletekre támaszkodva, az életforma és a rituális sûrûség (ritual density) fogalmával értelmezi az elõítéletességet. A szocializációs környezetek azonossága mellett a kölcsönös,
egymást feltételezõ kapcsolat is indokolja, hogy szintén ebben a megközelítésben tárgyaljuk az etnocentrikus (zárt magyarságértelmezés, etnikai nemzetkoncepció, nemzeti attitûd) nemzeti identitás szocio-kulturális jellegzetességeit. Az elõítéletességet életformaként értelmezõ tanulmány (Fuchs-Case, 1989) gondolatmenetének ismertetése
során csak a végsõ következtetésekhez szükséges megállapításokat tekintjük át, eltekintünk
a bõségesen hivatkozott elméletek részletes tárgyalásától.
A megközelítés lényeges eleme, hogy a szerzõk számára az elõítélet – szemben
a legtöbb szociálpszichológiai értelmezéssel – nem attitûd, hanem életforma. Az attitûdöket és kogníciókat a társas szokások és a mindennapi interakciók, vagyis az életforma
következményének tekintik. „A rituális sûrûség fogalma arra ösztönöz, hogy kiterjesszük
magának az elõítéletnek a fogalmát. Ha „elõítéletrõl” hallunk, jobbára bizonyos csoportok –
kisebbségek, szubkultúrák – iránti sajátos attitûdök jutnak eszünkbe. Fejtegetésünk azonban
azt sugallja, hogy nemcsak bizonyos gondolatok, de maguk az életformák is lehetnek elõítéletesek.” (Fuchs-Case, 1992, 510). A magas rituális sûrûség olyan életformával jár, amely
leszûkíti az eltérõ szociokulturális minták megismerését, a csoporttagok interakciói
a saját csoportra korlátozódik. A saját csoportra vonatkozó, konvencionális erkölcsi elvek úgy kondícionálódnak, hogy közben a csoporton kívüliekkel szembeni diszkriminatív attitûdök alakulnak ki. Az elõítélet kiterjesztett értelmezésében a faji kisebbségekkel szembeni elõítélet „...nem egyszerûen egy sajátos csoport iránti diszkriminatív
attitûdök együttesét alkotja, hanem az elõítéleteknek egy sokkal alapvetõbb formáját tükrözi:
a magas rituális sûrûségû életformákban benne rejlõ elõítéletet.” (Fuchs-Case, 1992, 510.).
A magas rituális sûrûség kedvez a világ leegyszerûsített, abszolút értékek alapján tör-
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ténõ szemléletének. Fontos sajátossága, hogy az erõs kollektív érzelmekkel összekovácsolt csoportszolidaritás együtt jár a kívülállók kizárásával: „Az elõítélet, mint életforma,
szeretne visszajutni a tradicionális életmódhoz, az abszolút értékekhez, a fundamentalista vallási érzésekhez, az egyszerûen felépített világképhez, amelyek véleményünk szerint mind a magas rituális sûrûségû életforma következményei. A magas rituális sûrûség erõs kollektív érzelmeket kelt, merev csoportszolidaritást és a kívülállóktól való szigorú elhatárolódást hoz létre.
Az elõítéletes mozgalmaknak ez a belsõ szerkezete az, ami a korszerûség elgondolásaival
szembeszegül.” (Fuchs-Case, 1992, 510. )
Amennyiben az elõítéletesség és a zárt, etnocentrikus nemzeti identitás a magas rituális sûrûségû életforma következménye, akkor szoros megfeleléseket kell találnunk az
életforma és a kutatási eredmények alapján leírható szocio-kulturális környezet között. A feladatunk nem túl nehéz, hiszen azt kell igazolnunk, hogy a kulturális és egzisztenciális szempontból egyaránt hátrányos családi és lakóhelyi szocializációs közegben jelen vannak a magas
rituális sûrûségû életforma jellegzetességei (zárt csoportokban zajló interakció, korlátozott
nyelvi kódok használata, tradicionális erkölcsi elvek elfogadása, saját csoporttól eltérõ
szocio-kulturális modellek ismerete).
Az empirikus érvek egyik csoportját a kapcsolathálózati elemzés („network analysis”)
elmélete alapján készült hazai kutatási eredmények alkotják. A rituális sûrûség elméletével sok tekintetben rokon teórián alapuló, a nyolcvanas évek végén készült vizsgálatok során az egyéni kapcsolathálózatok (mikro network-ök) segítségével olyan látens
makro-csoportok (makro-network-ök) leírására törekedtek, amelyek tagjai ugyanahhoz a szubkulturális környezethez tartoznak. A kapcsolatok kiterjedtségét azzal jellemezték, hogy – különbözõ szituációkban – a megkérdezett hány személlyel áll kapcsolatban. A kapcsolatok gyakorisága az iskolai végzettség emelkedésével egyenes
arányban növekedett, míg az életkor növekedésével fordítva. A számunkra fontos másik megfigyelés szerint a lakóhely urbanizáltságának, illetve az elvégzett iskolai osztályok számának növekedésével csökken a tradicionális rokonsági kapcsolatok aránya
(Angelusz-Tardos, 1988).
A további eredmények a „gyenge kötések” elméletéhez kapcsolódnak, amely – kissé leegyszerûsítve – azon a feltételezésen alapul, hogy az egyén ismerõseinek társadalmi
kapcsolatai kevéssé szorosak („gyenge kötések”), szemben a közeli barátok kapcsolataival („erõs kötések”). A gyenge kötések olyan lehetõségeket és információkat biztosíthatnak, amelyek a saját, közvetlen társadalmi környezetben nem találhatók, míg az
erõs kötések könnyen elérhetõk és segítséget nyújthatnak. Amennyiben az egyén kevés
gyenge kötéssel rendelkezik, kizárhatja magát a tõle társadalmi értelemben messzi információktól, hírektõl, a világ a közeli barátokra szûkül. (Granowetter, 1973, 1982).
Az erõs kötésû kapcsolatok általában homofil jellegûek, hasonló társadalmi helyzeteken alapulnak és az érzelmi hovatartozást erõsíthetik. A kutatási eredmények szerint
az ilyen erõs kapcsolatok inkább az alacsony társadalmi státusz velejárói. Kiterjedtebb
kapcsolatok az iskolázottabb, illetve kedvezõbb kulturális hátterû csoportokat jellemezték. Talán nem meglepõ, hogy a szerzõk által kidolgozott tudás-stílusok és kapcso79
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lat-típusok összefüggése is arra utalt, hogy a szerteágazó kapcsolatokkal (gyenge kötésekkel) rendelkezõk tudás-háttere kiterjedtebb, mint az erõs kötésekkel bírók csoportjában. További lényeges eredmény, hogy az egyes országrészek közötti szignifikáns eltérések a gyenge kötésû kapcsolatok dunántúli régióban megfigyelhetõ dominanciáját
mutatták az alföldi régióval szemben. (Angelusz-Tardos, 1991.)
A regionális eltéréseket a lelkiállapotra és a társadalmi beállítottságra vonatkozó empirikus kutatások is igazolták. A társadalmi beállítottság-index az együttmûködési készséget, közösségek iránti bizalmat és a civil szervezõdés mértékét kifejezõ társadalmi tõke fontos változója, amely a bizalom, önállóság és kreativitás alapján a társadalommal
kapcsolatos attitûdök és közösségi erõforrások mérésére alkalmas. A kilencvenes évek
közepén végzett vizsgálatok azt mutatták, hogy a társadalmi beállítottság-index az
északnyugat-dunántúli megyék mellett Csongrád megyében és Budapesten magas,
míg az északi hegyvidéken és az észak-alföldi megyékben alacsony volt. (SkrabskiKopp, 1999). A keleti országrészhez viszonyítva, a vizsgálatok során Nyugat-Magyarországon sokkal többen válaszolták azt, hogy nehéz élethelyzetben számíthatnak közvetlen környezetük (szülõk, barátok) és a civil szervezetek segítségére. (Kopp-SkrabiskiLõke-Szedmák, 1996)
A magas rituális sûrûség a korábban részletesen tárgyalt vallásossággal is kapcsolatba
hozható. A hazai vallásszociológiai vizsgálatok azt mutatják, hogy az istenhittel mért
vallásosság elsõsorban az alacsony státuszú társadalmi rétegekre jellemzõ, míg a templomba járók arányában kevésbé érvényesülnek a rétegkülönbségek, az istentiszteleten
való rendszeres részvétel magasabb státuszú csoportokban általánosabb. (Tomka, 1996)
A rituális sûrûség és a szocio-kulturális környezet megfeleléseit „számtalan” ifjúságszociológiai kutatás eredménye is igazolja. Gábor Kálmán vezetésével, több éve tartó rendszeres „sziget- vizsgálatok” szerint a résztvevõk többsége a középosztályhoz tartozó
fõvárosi családból származik, az átlagosnál jobb anyagi helyzettel és markáns, saját
fogyasztói kultúrával. Viszonyítva a „nem szigetlakókhoz”, a Pepsi Sziget rendezvényein résztvevõkre inkább jellemzõ az alacsony rituális sûrûségû életformához köthetõ aktív közösségi élet (mûvészeti, kulturális és hobbi csoporttagság, egyházi szervezõdések). A gondolatmenetünk szempontjából mindezek azért lényegesek, mert
a szigetlakók kedvezõbben viszonyulnak a mássághoz és a tolerancia nagyon fontos
érték számukra. (Gábor, 2000.)
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ELKÉPZELT CSALÁDOK
(H. Sas Judit)
Több mint húsz évvel ezelõtt végeztem egy kutatást, ami tulajdonképpen egy projektív teszttel készült 14 és 18 éves általános iskola felsõ tagozatos és éppen a középiskola
befejezése elõtt, érettségi elõtt álló fiatalokkal. Ez egy nagyobb kutatás része volt.
Ez egy ismert vizsgálati módszer, nem én találtam ki. A projektív teszt azt jelentette, hogy 900 gyereket az ország legkülönbözõbb részeiben egy iskolai óra keretében arra kértünk, hogy próbálják elképzelni és leírni, hogy milyen lesz egy napjuk 20 év múlva. Akkor, amikor 24, illetve 28 évesek lesznek. Arra számítva – és ez be is jött –, hogyha
leírják egy tíz év múlva elképzelt napjukat, akkor abban írni fognak az elképzelt családjukról, az elképzelt munkájukról, életmódjukról, szabadidejükrõl. Lehetõséget kaptam arra két évvel ezelõtt, hogy ezt a vizsgálatot megismételjem. Tehát ugyanazzal
a módszerrel, ugyancsak 900 14 éves, illetve 18 éves gyerekkel, fiatallal összehasonlítsam, hogy a gondolkodásukban, a terveikben, a vágyaikban változott-e valami, s ha
igen, mi változott az elmúlt több mint 20 évben.
Mindenekelõtt azt kell mondanom, hogy akár a 20 évvel ezelõtti, akár a mostani
kutatás eredményeit nézem, ezek a leírtak, ezek a gyerekekben élõ minták, elképzelések, esetleg vágyak, amit részben a körülöttük lévõ megélt társadalom, család, szülõk,
iskola sugallt, másrészt az õket körülvevõ társadalom, tömegkommunikáció. Föl lehet
tenni természetesen azt a kérdést, hogy ennek a projekciónak, ezeknek a terveknek és
a vágyaknak, elképzeléseknek mi köze a valósághoz.
Én azt gondolom, hogy természetesen az elképzelt jövõ, amirõl ezek a gyerekek írnak, olyan értelemben nem maga a valóság, hogy rengeteg olyan dolog történhet, hogy
az elképzeléseik, vágyaik nem válnak valóra, hanem az életük egész másképp alakul,
de azt is gondolom, hogy a tervek, a vágyak, a célok, az elképzelések maguk is részei
a valóságnak. Ilyen értelemben visszaható hatást is tesznek arra, hogy az életüket,
amennyiben erre lehetõségük van, hogyan alakítsák.
Mik azok a nagyon jelentõs változások, amikrõl tényleg azt gondolom, hogy nagyon jelentõs változások, ami a több mint 20 év alatt az akkori 14-18 évesek, és a mai
14-18 évesek között található volt az õ családképükben, illetve az egész életük elképzelésére vonatkozóan? A 20 évvel ezelõtti írásokat tartalomelemzéssel dolgozza fel az ember, és a tartalomelemzésnek egy legegyszerûbb, legprimitívebb módszere a megszámlálás. Például meg tudom számolni, hogy az adott írásban milyen arányban, hány
sorban írtak, foglalkoztak a családról, a jövendõ tanulásukról, munkájukról, szabadidejükrõl. Ez nagyon egyszerû számolás, ugyanakkor nagyon sokat mondó. A 20 évvel
ezelõtti kutatásban minden harmadik gyerek az írásának több mint 60%-ában az elképzelt családjáról írt. Tehát a fókuszban, a vágyaik, terveik, belátható jövõjük fókuszában az elképzelt családjuk állt.
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Ha a mai, most kezemben lévõ írásokat számolom ugyanígy meg, azt kell mondani, hogy ezeknek az írásoknak 65%-a a családról szólt. Most minden huszadik gyerek
írásának a 60%-a szól a családról, és ez azt jelenti, hogy ez összesen a 900 gyerek közül, akit néztünk, nem több, mint 5,5%-a. Már ebben az egész egyszerû megszámolásban is látszik, hogy a jövendõ elképzelt terveikben a család lényegesen kisebb horizontot foglal el, mint húsz évvel ezelõtt. Ha ehhez hozzáteszem azt is, ami már az
értékeket érintõ mutató, hogyha írnak a családjukról, akkor milyen családot képzelnek
el, milyen családot látnak maguk elõtt.
Ebben a néhány családban, amit látnak maguk elõtt, vannak olyan jelenségek,
amelyek arra utalnak, hogy tulajdonképpen azt írják le, amit maguk körül látnak. Például teljesen természetessé vált az élettársi kapcsolat. Tehát ami húsz évvel ezelõtt elképzelhetetlen volt, az a mai írásokban sokszor fordul elõ: reggel fölébredek, és mellettem alszik az én kedves élettársam, aki csókkal ébreszt. És az írások sok helyén
fordul elõ, vagy sokak között fordul elõ az élettársi kapcsolat, ahogy a való életben is
ez növekvõ, a világ legtermészetesebb dolgának tartják.
Nagyon más tartalmú megközelítés a húsz évvel ezelõtti összehasonlításban, hogy
míg 20 évvel ezelõtt ezek az írások olyan értelemben nagyon gazdagok voltak, hogy az
akkori gyerekeknek, kamaszoknak volt egy nagyon sztereotip látásmódjuk arról, hogy
milyen lesz az õ férjük vagy feleségük. De mégiscsak nagyon romantikusan és részletesen írták le, hogy az õ férjük magas lesz, szõke és kékszemû vagy fordítva, és a feleségük nagyon fogja szeretni a gyerekeiket, és nagyon szépen fognak együtt élni. Részletesen megfogalmazták nemcsak a jövõ saját magukra vonatkozó munkaterveiket,
hanem a férjekre vonatkozó munkaterveket is.
Azt kell mondanom, hogy ez a fantáziával élõ részletes kép, amelyik sztereotip volt
ugyan, de mégis megfogalmazódott, most szinte teljesen eltûnt. Nem tudunk meg semmit. Szinte semmit arról, alig van gyerek, aki megfogalmazná, hogy mi lesz az õ élettársa, vagy házastársa, mi lesz annak a foglalkozása, mit fog csinálni, se külsõ, se belsõ tulajdonságot nem találunk az írások között. A valóságnak megfelelõen késõbbre tervezik
a gyerekeket, és kevesebb gyereket terveznek, de ez a mai társadalmi valóságnak megfelel, tehát ezt a mintát követik, de egyébként az aspirációikban, a családi munkamegosztásban leírtak is lényegében egy mai létezõ mintát követnek, ahol már a húsz évvel ezelõtti vizsgálatban is egy, a nõk tömeges munkavállalásának következtében egyenlõbb
munkamegosztást írtak le. Ma ez még kiegyensúlyozottabb munkamegosztást jelent azzal, hogy a férfiak az elõzõeknél még inkább szerepet kapnak a gyerekekkel való kapcsolattartásban, elsõsorban a gyerekek értelmi fejlesztésének a leírásában. Az ember megkérdezné, hogy mi ennek az oka, de a választ is megkapja a kutatásból. Zárójelben hozzá kell
tennem, hogy nincs lényeges eltérés a fiúk és a lányok között. Talán a falusi lányoknál
gazdagabbak a családról szóló írások, de lényeges eltérés nincs a 14 és 18 éves gyerekek
között. 14 éves korra ez az elképzelt világ már készen áll.
Ha keressük a magyarázatot, ez magukból az írásokból kerül ki. Ugyanis az írások
fókuszában – ahogy az eddigiekben próbáltam megfogalmazni – nem a család, nem a
83

H. Sas Judit

jövendõbeli élettárs fantáziaképe, vágya, elképzelt minõsége, hanem a jövõkarrier áll.
Tulajdonképpen ezt fogalmazhatnám úgy is, hogy az elképzelt iskolai végzettséget,
szakmát, foglalkozásokat, szabadidõt ehhez még hozzá kell tenni.
A dolgozatok 65%-ában, tehát elég jelentõs többségben részletesen megfogalmazzák azt, hogy õk mit fognak az elképzeléseik szerint dolgozni és milyen iskolai végzettséggel fognak rendelkezni. Ebbõl a 65%-ból 75% – függetlenül attól, hogy fiúk vagy lányok és függetlenül attól lényegében, hogy milyen társadalmi rétegbõl jöttek, talán az
értelmiségi szülõknél ez valamivel még magasabb – egyetemi végzettséget képzel el
magának. Arról ír részletesen, hogy egyetemen fog továbbtanulni, és hogy milyen pályát szeretne tulajdonképpen. A nap elsõ részében a felsõoktatásról nagyon sok szó
esett. Azt gondolom, hogy persze ez a nagyon magas egyetemi végzettséggel kapcsolatos elképzelés – és itt hozzá kell tennem, hogy egyetemi elképzelések, mert hiszen az
egyetemeken a szakokat is megjelölik – még nem az a differenciált felsõoktatásra való
törekvés, amirõl itt Lukács Péter beszélt, hanem egy hagyományos egyetemi képzést
képzelnek el saját maguknak. Sõt, nagyon sok esetben két diplomát is. Ebben annyi
különbség van – és ez nem lényegtelen – a fiúk és a lányok között, hogy a lányok egyetemre jutása szakmák szerint többségükben hagyományos nõi egyetemi szakok, tehát
irodalom, történelem, orvos, felsõfokú ápoló, vendéglátó-ipari fõiskola. Hagyományosan az úgymond szolgáltatás szakágai azok, ahol a továbbtanulásukat elképzelik.
Ezzel szemben a fiúk elsõsorban a hagyományos férfi szakokat képzelik el maguknak
egyetemi végzettségül, mérnöki szakokat, számítástechnikai szakokat, informatikát.
Tehát azokat – hogy Bourdieu-t idézzem –, ahol lényegében a férfi primátus változatlansága megmarad. Hozzátenném még ehhez, hogy amikor gyerekeket terveznek, akkor nemcsak késõbbre tervezik a gyerekeket, hanem kevesebb gyermeket is terveznek.
Ezzel szemben megjelennek nagyon nagy számban a tervekben a kutyák, macskák és
egyéb háziállatok.
Az egész jövõ élet elképzelése az egyetemi végzettséggel, szakmákkal együtt egy
ilyen nyugati középosztálybeli életmódot ír bele, amikor a szabadidõben nagyon sok
a házon kívül, a családon kívül való foglalatosság. Például a sport fiúknál és lányoknál
teljesen egyenlõ arányban. Nagyon kevés a barát, tehát sok mindenben egyezik Tóth
Olga vizsgálataival. Nagyon sok a házon kívüli szórakozás, vendéglõ, eszpresszó, ahol
az ismerõsökkel – nem a barátokkal – együtt lehet tölteni a szabadidõt. A sport olyan
értelemben is, hogy a háziállatokkal, kutyákkal futunk este és velük együtt sportolunk.
Nagyon sok az olyan elképzelés – és erre majd két szó szerinti idézetet is felolvasnék –, ami ilyen nyugat-európai középosztálybeli életmódot ír le. Amiben a munka nagyon kemény, a munka sok tudást követel, a siker a munka eredményén és a pénz keresetén alapul és a világ legtermészetesebb dolga az írások egy nagyon jelentõs
részében, hogy az élet egy részét vagy azért, mert ezt a munka kívánja meg, vagy azért,
mert ez az õ hobbijuk, külföldön fogják tölteni. Tehát a világ kinyílik, a munka azt követeli, hogy ne csak az országon belüli életre koncentráljanak, hanem külföldre, de ezt
követeli az utazás, a külföldön való szabadság eltöltése: egy viszonylag jómódú, vi84
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szonylag nyitott és szabad élet elképzelését. Hogy ez megvalósul-e, persze azt nem tudjuk. Ilyen szinten biztos nem fog megvalósulni és lehet, hogy sok csalódást fog okozni,
de hogy ezek a minták élnek és jönnek egyrészt abból, hogy az ország nyitottabb lett,
másrészt abból, hogy ma természetes, hogy minden nap azt hallják, hogy tudásalapú
társadalom, és tanulni kell, és tovább kell tanulni, mert az biztosítja a sikert. Hogy
a szülõk aspirációi olyanok, hogy a televízió, a média által közvetített minták nagyon
hasonlóak.
Befejezésként engedjék meg, hogy két részletet fölolvassak ezekbõl a dolgozatokból, de az 500-ból, akik ezt a munkát és jövõ életet tervezik, sokat tudnék természetesen felolvasni. Annyit még, hogy ez az idézet majd arról fog szólni, hogyha egyetemet,
fõiskolát végeznek és szolgáltatásban akarnak elhelyezkedni, akkor ebben milyen kiemelt szerepet kapnak az utazási irodák, ahol a nyelvtudásukat használni fogják, lovas
túrákat fognak vezetni, mint utazásszervezõk is bejárják a világot és a többi, és a többi. A mondandóm alátámasztására hadd olvassak fel kettõ idézetet. „Kezdõ mûszaki
menedzser leszek egy multinacionális cégnél, talán a Yamahánál. Természetesen az
egyetemet már elvégeztem. A Yamaha magyarországi képviseleténél képzelem el
a mérnöki munkámat, de azt gondolom, hogy néhány évig külföldön az anyagyárban
fogok tapasztalatokat szerezni. Elég sokat keresek majd és lesz egy saját villám a Rózsadombon, ahol az élettársammal élek. Talán egy Hummel terepjáróra is telik. Érdekes, boldog és szép lesz az életem.” (17 éves fiú, Gyõr. Édesapja gépésztechnikus, édesanyja tanító, a szülõk életkora 43-44 év.) Most hallgassunk egy leányt. „Egy utazási
irodánál leszek lovastúra vezetõ. Éppen egy 8 fõs lovastúra indul a Bakonyba. A csoportomban külföldiek lesznek. Én angolul vagy németül tudok beszélni velük. Délutánra már programom van Budapesten. Olasz nyelvtanfolyamra járok, mert Olaszországban szeretnék dolgozni egy utazási irodánál. Már nem a szüleimmel lakom,
hanem a barátommal, esetleg leendõ férjemmel. A barátommal este hazamegyünk
a saját, gyönyörûen berendezett kertes házunkba. A barátom is valami hasonló érdekes, változatos, külföldön is elvégezhetõ munkát fog csinálni. Remélem, sok pénzt keresünk majd mind a ketten.” (17 éves lány, Isaszeg. Édesapja tanár, édesanyja tanár,
szülõk életkora 42-44 év.) Itt a családról szó nem esik.
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CSALÁD(TÖRTÉNETEK) ÉS ÉLETUTAK
(Boreczky Ágnes)
A PROBLÉMA ÉS A HIPOTÉZIS
Hasonlóan a gyermekkorhoz vagy a serdülõkorhoz, az ifjúság fogalma is társadalmi
konstrukció: a gyermekkort a 18-19. század, a serdülõkort a 19. század végétõl a 20.
század közepéig tartó idõszak, az ifjúságot pedig a huszadik század második fele fedezi fel. ((Aries, 1987, Gillis, 1981).1 Az ifjúság koncepciója (biológiai, pszichológiai, társadalmi összetevõi), az ifjúság és a felnõttkor határa, egymáshoz való viszonya, az ifjúsági „életszakasz” hossza és idõtartama, az ifjúsági kultúra univerzalitása, illetve az
egyes csoportok és nemek közti konvergencia korántsem lezárt kutatási témák, ez a tanulmány azonban nem ezekkel foglalkozik. Célja az, hogy megközelítõen 100 évre
visszamenõen2 bemutassa, miként alakult: 1. a tágabb család szerepe-jelentése, illetve
2. státusmegtartó-tõkeátörökítõ funkciója a következõ generáció életpályáját alapvetõen meghatározó három „klasszikus” területen: a házasságkötésben, a földrajzi és a társadalmi mozgásban. Azt gondolom ugyanis, hogy az egyes generációkhoz tartozók életének alakulásában az eltérõ intézmények – vagy akár a véletlen is – más-más szerepet
töltenek be. Az intézmények közül kézenfekvõ az iskoláztatás jelentõségének a változására utalni, vagy például, arra, hogy a kortárs csoportok, a nemzedéki minták jól
láthatók az értékek egy részének változásában, a kulturális fogyasztásban, a viselkedésben, a divatban stb. Mégis úgy tûnik, hogy az egyes korosztályok tagjainak életpályáját, mozgásuk, vonzódásaik és választásaik mélyebb rétegeit alapvetõen ma is a család, mi több, a családtörténet formálja.3 A Modernitás és a család c. OTKA kutatás

néhány részeredményének ismertetését elõlegezve, még az az állítás is megkockáztatható, hogy a család determinációs hatásai az utolsó évtizedben felerõsödtek.4
A család fogalmán alapvetõen nem a szülõkbõl-gyerekekbõl álló kiscsaládot, hanem a szûkebb-tágabb családot és az általuk reprezentált szimbolikus rendszert értem.
„Nemcsak családokban élünk, függünk is tõlük – írja Gillis –, a család végzi el ugyanis azt a szimbolikus munkát, ami egykor a vallási és közösségi intézmények feladata
volt, a magunk számára történõ reprezentációt, hogy olyannak lássunk magunkat,
amilyennek látni szeretnénk. A mai kort azt különbözteti meg a régitõl, hogy minden
egyes család a saját mítoszának, rítusainak és képzeteinek alkotója.” (Gillis, 1996, XVXVI.p.) A mítosz felfogásom szerint az elhallgatott5, újramondott családtörténeteken
keresztül közvetített és internalizált valóságok együttese.6
A generációk közötti kommunikációban megjelenõ emlékezeti idõ és tér általában
3-4 nemzedéknyi (vö. kommunikatív emlékezet, Assman,1999)7, a történetek tér és idõ
szerkezetében, fordulópontjain, de a legegyszerûbb epizódokban is sajátos értékek
közvetítõdnek. Minden család számos történetet õriz, a családi mítoszok „hõsök”-tõl
és feketebárányoktól népesek, de vannak eredet-, helytállás- és hûségtörténetek, sikertörténetek, karriertörténetek, alkoholista történetek, öngyilkos történetek stb., melyek
egymásba szövõdve sajátos családi valóságértelmezéssé és értékvilággá állnak össze.8
Ez utóbbi az összetartozás-tudat mellett, illetve azon keresztül az elvárásokat és a tûréshatárokat jelzi a felnövekvõ generáció számára. A történetek tehát egyfelõl kanalizálnak, másfelõl határkijelölõ funkciójuk van.
A 100-150 évre is visszanyúló, másként megélt és internalizált valóságokat hordozó történetekben különbözõ temporalitások keverednek. Az élmények és idõkülönbségek – különösen nagyobb társadalmi változásokkor – feszültséget gerjeszthetnek,
1

1

Itt tehát nem arról van szó, hogy egy-egy életszakasz mikor kerül a társadalomtudományi érdeklõdés és
vizsgálódás centrumába, hanem arról, hogy adott történeti korszak melyikben „talál rá saját ideáira”.
2
A tanulmány a Modernitás és a család c. T O34965 sz. OTKA kutatás során végzett 6oo fõre kiterjedõ
reprezentatív felvétel adataira támaszkodik. A 600 fõs vizsgálat a többgenerációs családvizsgálat elsõ
szakasza. Ennek során több idõpontban (születés, gyerekkor, kamaszkor, házasságkötés stb.) rögzítettük a
megkérdezettre, szüleire, házastársára, testvéreire, házastársa szüleire, gyerekeire, gyereke házastársára, valamint a gyereke házastársának szüleire vonatkozó fõbb adatokat (testvérek száma , együttélõk,
iskola végzettség, foglalkozás, lakóhelyek, lakóhelyek jellege, komfortfokozata stb.). A feldolgozás során
így lehetõség nyílik arra, hogy ha durván is, de nagyobb korcsoportokat képezzünk, és azok jellemzõit
összevessük egymással. Az egyes korcsoportok összetétele a következõ: 1. a megkérdezett szülei , megkérdezett házastársának szülei 2. a megkérdezett és házastársa, illetve a megkérdezett testvérei és gyereke
házastársának szülei 3. a megkérdezett gyereke és a gyerek házastársa.
3
Innen érthetõek pl. a sokszor összeegyeztethetetlennek tûnõ inkoherens értékek és viselkedés, pl.: a fiatalok nagyobb csoportjainak konzervatív- nemzeti politikai szimpátiái, (a polgári és a népi kultúra összebékítésének kísérlete), és a tömegkultúra látszólagos ellentmondása.
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A magyar fiatalok értékei és a családi értékek közti kapcsolatra egyébként inkább csak implicit módon,
az értékszocializációs kutatásokból lehet következtetni, vagy egy -egy olyan vizsgálatból, mint amilyenre
pl. Hegedûs T. András-Forray R. Katalin Az újjáépítés gyermekei – a konszolidáció gyermekei c. könyve épül. Bár ebbõl a szempontból részleges, mégis közvetlen forrásként Gábor Kálmán munkái jelölhetõk meg. Lásd pl. Civilizációs korszakváltás és ifjúság (szerk. Gábor Kálmán), Szeged, 1992
4
Ez egybevág Róbert Péter mobilitás-kutatásainak, valamint Gábor Kálmán vizsgálatainak
eredményeivel. (Róbert, 2001, Gábor, 1992, 2000)
5
A család történetei, viszonyulásai akkor is átörökítõdnek, ha nem mindig tudatosítottak. Kövér György
írja egyik tanulmányában, hogy még a ki nem mondott történeteknek is van valóságformáló,
személyiségformáló, választásra kényszerítõ hatása. (Kövér, 2001)
6
Ebben az értelemben a szimbolikus család az együtt élõk körénél mindig szélesebb
7
A kutatásokba ezért 1 vagy 2 generáció helyett 3-4 generációt célszerû bevonni.
8
Természetesen vannak olyan ( szegény vagy szétszóródott stb. családok) esetek, amikor a családban nincs
összefüggõ történet. (A szakirodalomból ismert, hogy a családtörténet elterjedése a polgárosodáshoz, a
családon belüli polgárosodási folyamatokhoz kötõdik). De epizódok mindenütt vannak, és ha nem is
alkotnak teljes valóságértelmezést, önmagukban is jelentés értékûek.
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melynek feloldásához egy új értelmezési keret megalkotására van szükség. Ehhez az eltérõ valóságokat újra szelektálni és egyeztetni kell, és úgy tûnik, hogy az egyéni mozgások, a döntések és a választások hátterében nagyon sokszor pontosan az ilyen
szinkronizációs törekvés áll. Mindez részben azzal az eredménnyel jár, hogy a család
„teret nyer”, azaz a család által elfoglalt társadalmi tér megnõ.
A társadalmi tér történeti idõszerkezetében tehát a szimbolikus család jelöli ki azt
a saját teret, amelyen belül az egyéni döntések megszületnek, és amelyek az egyéni
mozgások keretét képezik.9 Ez úgy is értelmezhetõ, hogy az utódok számára több választási lehetõséget, de nagyobb kényszert is jelent, ha a szimbolikus tér heterogén, vagyis többféle valóságot, eltérõ valóságélményt, mintát reprezentál, illetve, hogy minden újszerû döntésnek, új pályának mozgástérnövelõ hatása van.
A család ugyanakkor olyan intézmény, mely egyszerre alkalmazkodik a változásokhoz, és saját rendetlen rendjének értelmezési logikájába illeszti õket, mely egyszerre szûrõje és tükre a változásoknak, amely maga is átalakul, miközben számos vonását változatlanul vagy kevés módosítással adja tovább. A történetekben feltárul és
jelentést kap a földrajzi és társadalmi hely, a lokális- és a csoporttörténet megannyi
részlete is. Eképpen minden családban, még a homogénabb összetételûekben is, többféle múlt emléke keveredik, melyet a családi értelmezés fûz egybe. Az újramondott
drámák-konfliktusok-kiutak felidézésével a család individualizálja és személyessé teszi a történeti-társadalmi eseményeket, miközben átadja saját, a valóság különbözõ fo lyamataira reflektáltan létrehozott, generalizált logikáját, továbbá az elbeszélés során
is alakuló viszonyát.
Az elemzõ számára a családnarrativák egymástól különbözõ rövidített történetkonstrukciók, melyek az ún. modernitás és a hagyomány, vagy egyszerûbben a válto zás és az állandóság-kontinuitás közép-európai (netán univerzálisabb?) családi változatait illusztrálják. Azt a rendszerbe foglalt hibrid sokrétûséget (gyakran groteszk
„zûrzavart” és abszurditást), mely a szocializáció, az eltérõ valóságok internalizálása
révén biztosítja a nemzedékek közti átmeneteket és szakadásokat, és amely ugyanakkor amellett, hogy szabadságot és választást kínál, sok zavarodottság, frusztráció, öszszeférhetetlen érzés és döntés stb. forrása.

1. A család szerepe, jelentése
A család, mi több, a nagyobb család jelentõsége minden jóslat ellenére nem csökken.
A bevezetõben említett John Gillis szerint kétféle családunk van: az egyik az, amelyik
biológiai-emocionális létünk feltételeit biztosítja, amelyikkel nap mint nap érintkezünk, a másik pedig a már idézett szimbolikus család. A kutatás eddigi eredményei
–miközben maguknak a nukleáris családoknak az aránya is mindössze 10 százalékkal
nõtt az elmúlt 80 évben – ismételten rákérdeznek a nukleáris családelméletek kizárólagos érvényére, és (a módosított kiterjedt család és a családi-életciklusok fontossága
mellett) a tágabb család „makacs” jelenlétére irányítják a figyelmet.
A teljes mintán belül a gyerekkori családok 27 százalékát nem az egyszerû háztartású nukleáris család alkotta. A család alapjelentése tehát a megkérdezettek kb. egynegyede, még a legfiatalabbak közül is minden negyedik fiatal számára közvetlenül
a többgenerációs családhoz (leggyakrabban a szülõkön kívül az anyai nagyszülõkhöz),
vagy valamilyen összetettebb családformához kapcsolódik.
Családtípus
11

Nukleáris
12
Nem nukleáris
N

72 felett
70,4
29,6
81

Korcsoport
52 -71
32 -51
68,4
78,4
31,6
21,6
196
199

32 alatt
76,7
23,3
120

Minta
Mind
73,7
26,3
596

1. táblázat
A gyermekkori család típusának %-os megoszlása az egyes korcsoportokban10
A nem nukleáris család szerepe a házasságkötés idején megnõ. Ebben az életszakaszban minden korcsoportban többen éltek/élnek valamilyen összetettebb családformában,
mint gyerekkorukban. A teljes mintán belül 55 %, a 72 éven felülieknél 45 %, az 52-71
éveseknél 62%, a 32-51 évesek csoportjában 56 %, a legfiatalabbaknál pedig 50 % -t tesz
ki az a csoport, mely nem önállóan (nem két fõs háztartásban) kezdte közös életét.13
A családalapításkor a szülõi ház jövedelem-újraelosztó funkciója nyilvánvalóvá válik,
minek következtében a család jelentésébe beleszövõdik a rendelkezésre álló anyagi erõ10

A KUTATÁS NÉHÁNY RÉSZEREDMÉNYE
A hipotézisek után a tanulmány következõ részeiben a kutatás néhány eredményét ismertetem. Elõbb a család szerepének és jelentésének alakulásáról lesz szó, majd a házasságok, a mobilitás és a migráció néhány nagyobb tendenciájáról, végül pedig egy
narratívát mutatok be.
9

Lásd részletesebben Boreczky Ágnes, 2001 illetve 2002
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A csoportképzés megkérdõjelezhetõ, de egyrészt a minta nem elég nagy ahhoz, hogy kisebb almintákra
bontsuk, másrészt célszerûnek látszott az életkori határokat úgy kijelölni, hogy az adatok
az
elõvizsgálat adataival összevethetõk legyenek.
11
A nukleáris család terjedése egyértelmû, de nem tisztán lineáris folyamat, legnagyobb arányú az 1950 és
‘70 között születettek gyerekkori családjában volt. Új jelenség, hogy a nukleáris családon belül a válások
és újraházasodások növekedése következtében egyre nagyobb számú féltestvér él együtt.
12
A nem nukleáris család láthatóan nem tekinthetõ marginalizálódó jelenségnek, kb. nyolcvan év alatt
alig 6 százalékkal csökkent. A nem nukleáris családon belül leggyakoribb a nagyszülõkkel, különösen az
anyai nagyszülõkkel való együttélés.
13
Az adatok az utolsó két korcsoportban javuló tendenciát mutatnak. Ennek ellenére meghökkentõ, hogy
az 1930 elõtt született generáció volt a legjobb helyzetben abból a szempontból, hogy saját házaséletét a
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forrásoknak, a gazdálkodás racionalizálásának gondolata, ami végül a család a „legfõbb
támasz”, a „családra mindig lehet számítani” jellegû következtetésekben összegzõdik.
A kutatásban résztvevõ mai legfiatalabbak többsége ugyan a nagyszülõktõl külön
háztartásban nõtt fel, de házassága után minden második szüleivel vagy házastársa
szüleivel lakik. Az idõsebb generációval való napi érintkezés, az idõsebbek által közvetített világokkal való találkozás így életük integráns része. Bár sajátos formában, ez
részben azokat is érinti, akik elhagyják a szülõi házat, és arra az idõszakra is igaz, amikor az unokák külön éltek a nagyszülõktõl.
A családi támogatás és a szolgáltatások cseréje az után sem szûnik meg ugyanis, hogy
a fiatal különköltözik, a gyerekkori közvetlen család fogalmába pedig a nagyszülõk és
a rokonok is beletartoznak, akár együtt éltek a megkérdezettel, akár nem. Arra a kérdésre, hogy gyerekkorában ki jelentette a szûkebb családot, az 574 válaszból 201-ben, azaz
megközelítõen minden harmadikban szerepel valamelyik nagyszülõ vagy rokon, sõt 25ben a nagyszülõk egyenesen az elsõ helyre sorolódnak. A kapcsolatok az anyai nagyszülõkkel a legerõsebbek, de a gyerekkori élmények, tapasztalatok egy szövedékesebb család képét rajzolják elénk. A 201 család közül 33-ban mindkét anyai, 24-ben mindkét
apai, 45-ben pedig anyai és apai nagyszülõ egyaránt a szûkebb család tagja, de 40 családban egy vagy több rokon, nagynéni, nagybácsi, keresztszülõ stb. is ide tartozott.
Így, még ha a konjugális alapú nukleáris család, az ún. modern kiscsalád domináns is, a közvetlen család fogalmából a nagyszülõk és a rokonság a mai napig sem szorultak ki. A generációk különélése ellenére az idõsebbekre sok családban fontos feladat hárul (gyerekfelügyelet, bevásárlás, kísérgetés, iskola utáni ebédeltetés, anyagi
támogatás, stb.). Ezek a családok tehát, ha nem is kiterjedt családként, módosított kiterjedt családként mûködnek tovább, miáltal végül is állandósítják a tágabb szocializációs közeget, az összetettebb kapcsolatrendszert, s (bár sokszor nehezen összeegyeztethetõ) mintákat eredményeznek, erõsítik a családi összetartozás-segítségnyújtás
megélt-megalapozott tapasztalatát.

Család(történetek) és életutak

Az adatok korrelációt jeleznek az iskolai végzettségek között, illetve az iskolázottság
lassú emelkedésével homogenizálódásra és növekvõ homogámiára utalnak mind a házastársak vonatkozásában, mind az egy családdá szervezõdõ két családi ágban is. Ez alól a két
idõsebb korosztály jelent gyenge kivételt. A saját és a házastárs családja közötti iskolázottsági különbség az ötvenes években volt a legnagyobb (1,6-1,5 év), bár átlagban itt is valamennyi szülõ 8 osztálynál kevesebb iskolát járt. A rendelkezésre álló adatok alapján az
utolsó két csoport a legegyöntetûbb: a házastársak szüleinek iskolázottsága az 1950 és
1970 közt születetteknél áll a legközelebb egymáshoz, a legfiatalabbak esetében pedig –
legalábbis a felvétel idõpontjában – a szülõk és gyerekeik iskolázottsága majdnem teljesen megegyezett. Ez azt sugallja, hogy a társadalmi hovatartozás és a család nagyobb befolyást gyakorol a fiatalok iskola- és párválasztására, mint a megelõzõ két évtizedben.

Elsô generáció
Megkérdezett apja
Megkérdezett anyja
Megkérdezett apósa
Megkérdezett anyósa
Második generáció
Megkérdezett
Megkérdezett
házastársa
Megkérdezett testvére
Megkérdezett
gyerekének apósa
Megkérdezett
gyerekének anyósa
Harmadik generáció
Megkérdezett gyereke
Gyerekének házastársa
Különbség

2. Házasságok
Ismert, hogy a házasságkötések jobbára azonos társadalmi csoportból vagy közeli társadalmi csoportok között köttetnek, és gyakran státuszmegtartó vagy – nagyobb deklasszálódások, elszegényedések esetén – státusz-visszaállító funkciójuk van. Az általunk végzett kutatás eredményei szerint a házastársak iskoláit tekintve leggyakoribbak
a 8 osztály + szakmunkásképzõ, illetve a 8 osztály, és a technikumi-szakközépiskolai
érettségi variációi. Úgy, ahogyan az a szakirodalomból is ismert, a házasságok az iskolai hierarchia alján és tetején a leghomogénebbek, a legalacsonyabb és a legmagasabb,
a 4-6 elemi iskolai végzettséggel, valamint a diplomával rendelkezõk közül többen kötöttek azonos végzettségûekkel házasságot, mint a többi csoportból.
13

szülõktõl részint függetlenedve kezdhette. A legérdekesebb az 52-71 évesek csoportja, õk ugyan legtöbben
kiscsaládban nevelkedtek, de (részben az ötvenes-hatvanas-hetvenes évekre annyira jellemzõ lakáshiány
miatt) nem tudtak közvetlen a házassággal egyidejûleg önálló életet kezdeni.
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19

16

72 évesek és
idôsebbek

52 -71
évesek

32 -51
évesek

32 éven aluliak

növekedés

6,3
5,7
7,3

7,3
6,2
7,5

9,1
8,5
8,2

11,1
10,8
10,5

4,8
5,1
3,2

6,0

6,0

8,7

10,0

4,0
15

7,8

10,2

10,6

10,9

8,5

10,4

11,6

11,7

8,1

11,4

11,2

9,7

7,4

10,4

Adathiány

Értelmezhetetlen

8 ,2

10,1

Adathiány

Értelmezhetetlen

11,6
11,9

12,5
12,5
6,5 (5,4 és
2,4)

11,4
11,5
3, 32, 4 és
0,9)

6,2 (1,7 és 4,5)

18

3,1
3,2

17

Értelmezhetetlen
Értelmezhetetlen
1,7 (1,7és
értelm ezhetetlen.)

3,3

1,1
1,0
20

2. táblázat
14

A házastársakon kívül korreláció van a megkérdezett és testvére ( Pearson 0,514), illetve a megkérdezett anyjának, valamint házastársa anyjának az iskolázottsága között (Pearson 0,355 vö Kalmijn,
1991: 0,30 ) A házastársak iskolai végzettsége közti korreláció 0,657. (võ Kalmijn, 1991: 0,55)
15
A 24 és 32 év közöttiek átlaga 12,0
16
A testvérek iskolai pályafutása közti hasonlóságra utal Gábor Kálmán és Dudik Éva a Középosztályosodás és a felsõoktatás tömegesedése c. tanulmánya is (Gábor-Dudik, 2000).
17
A fiatalok nagy része még tanul
18
A fiatalok nagy része még tanul
19
A legmagasabb és a legalacsonyabb érték közti különbség
20
Az elsõ érték az 1. és a 2., a következõ a 2. és 3. generáció közti iskolázottsági különbséget jelzi (nagyszülõk, szülõk , gyerekeik)
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A nõk és a férfiak iskolázottságának közeledését is érintõ homogenizálódás mellett
az 1930 után, de 1950 elõtt született nemzedék élte meg a legtöbb változást, iskoláit tekintve is ez a generáció került legmesszebbre a szülõi családtól. Az õket követõ nemzedékekben az iskolai idõ növekedése lelassult, az egységesedési folyamat mögött részint ez áll. A kétségtelen egységesedés mellett azonban felmerül a kérdés, hogy
valóban heterogenitást fed-e, ha azonos életkori csoportban a megkérdezettek, szüleik
és gyerekeik, vagyis szülõk és gyerekek, illetve nagyszülõk és unokák között nagyobb az
iskolai különbség. Azt gondolom, hogy pontosan amiatt, ahogyan a család egy történetté szerkeszti a különbözõ idõszakhoz s társadalmi-foglalkozási helyzethez kapcsolódó
élményeket, mindaz, amit a családi logika egy nagy történetbe illeszt, társadalmilag homogén jelentésre tesz szert. Ezek pedig valószínûleg a helyi stratégiák által szentesített
jellegzetes életpályák. Lányok számára pl. a nyolcvanas években ilyen volt a pedagóguspálya (gondoljunk az egykori földmûves fiából munkássá vált szülõ gyerekére, aki tanító vagy tanár lett, és feleségül ment a helyi tsz egyik villanyszerelõjéhez stb.), továbbá mindazok a pályák-foglalkozások, melyek a falusi középrétegbe vezettek, vagy ha
városiként is, ahhoz kapcsolódtak. A kívülrõl heterogénnak tûnõ család homogenizálódhat, azonban a csak adott társadalmi szituációra érvényes homogenitás megszûnik,
amint a társadalmi szituáció változik, és amikor a történetek szétesnek. (vö sorsesemény, Tengelyi, 1998) Az új helyzethez való alkalmazkodás sikeressége részint azon
múlik, hogy van-e a családban elég más, alternatív történetként is elmondható tartalék
minta („kulturális tõke”?), hogy sikerül-e a családot saját történeti-társadalmi terén belül más pályára állítani.
3. Iskolai mobilitás
Az iskoláztatási idõ növekedésének dinamikája az egyes korosztályokban más mintázatot mutat. A legidõsebbek esetében a 3. generáció haladta meg leginkább a szülõk iskolai végzettségét, a következõ kettõben pedig a 2. generáció. A szülõk és gyerekeik
közti iskolai végzettség (a 24-32 évesek magasabb átlagával együtt) a legidõsebb és
a legfiatalabb korosztályban áll a legközelebb egymáshoz. Elõzõek a húszas évek végén, illetve a harmincas években kerültek iskolába, utóbbiak ötven évvel késõbb, a hetvenes évek végén, nyolcvanas évek elején. A 90 fõ közül mindössze 11-nek (12%) van
diplomája, hatnak a szülei is diplomásak. A várható jövõbeli pálya szempontjából érdemes megnézni, hogy miként alakult az iskolázás a házasok tágabb családjában.
A tágabb család homogenizációs hatását figyelembe véve, a diplomásokkal csökkentett 51 család felében egyfelõl a házastársak vagy/és testvérek, valamint a tágabb
család egészének iskolázottsága (néhány esetben kifejezetten alacsony iskolázottsága),
másfelõl a kutatásban résztvevõ fiatal iskolai végzettségének zsákutcás jellege (szakmunkásképzõ) meglehetõsen kérdésessé teszi a további iskolai pályafutás lehetõségét.
A család által képviselt szimbolikus világ zárványozódhat; s vajon milyen esély vár
azokra, akiknek a korábbi, tipikus mobilitási utakra szervezõdõ pályája ilyenféleképpen lezárul?
92

Család(történetek) és életutak
A tágabb családon belüli iskolai végzettség
1. elemi + 8 osztály
2. 8 osztály+8 osztály, szakmunkásképzô
3. (elemi)+elemi, ipariskola+ (8 osztály) +8
osztály, szakm. + érettségi
4. 8osztály+8 osztály, szakmunkásképzô+
érettségi
21
5. elemi,ipari skola +érettségi +fôiskola, egyetem
6. 8 osztály + érettségi + fôiskola, egyetem
7. érettségi + fôiskola, egyetem
Családok száma

2
7
7
27
3
9
7
62

3. táblázat
A különféle iskolázottságú családok száma
4. Migráció
A mobilitáshoz fûzõdõ egyik szociológiai mítosz szerint a modern társadalmak alapsajátossága az egymást is feltételezõ társadalmi és földrajzi mozgás. Az elõkutatás22 és a
600 fõs reprezentatív vizsgálat nem támasztják alá a mobilitás és a migráció közvetlen
kapcsolatát, nem erõsítik meg azt a feltételezést, hogy az iskolai végzettségek növekedése nagyobb népességmozgással jár.
A megkérdezettek többsége – elsõ látásra ugyan valóban – sokat költözött23, a kisebb települések felõl a nagyobbakba, de a költözések egy része csak látszólagos migráció, és legtöbben ma is abban a megyében élnek, ahol felnõttek.
A legidõsebb korosztály majdnem háromnegyede falun nõtt fel. Kamaszkorukban
sokan Budapestre kerültek, ott is házasodtak meg, majd mire az elsõ gyerek megszületett, visszaköltöztek vidékre. Életük késõbbi szakaszában ötbõl hárman maradtak falun, a többiek elõbb kisebb városokba, mára pedig a kisebb városok mellett Budapest21

A magasabb státuszú csoportban , mint amilyen ez vagy a 3-as, az elemit végzettek többnyire ipariskolába is jártak, ami jelzi a szakképzettség speciális státuszát.
22
Az elõkutatás során a székesfehérvári Kodolányi János Fõiskola 60, továbbá az ELTE TFK körülbelül
40 hallgatójának családjában készültek strukturált interjúk a nagyszülõkkel, a szülõkkel, a testvérekkel,
illetve magukkal a hallgatókkal, vagyis három (ahol lehetett), négy generációval. (Ez az írás a fehérvári anyagra épül.) Az interjúk a társadalmi és földrajzi mobilitási adatokon túl a család szerkezetének,
lakóhelyeinek (térbeli elrendezés, komfort) változására, a társadalmi távolságok, szerepek, a gyerekkor
színterei és tartozékai, illetve a gyerekfelfogás módosulására vonatkozó részleteket tartalmaznak.
Az interjúk a három generáción keresztül a közelmúlt kb. 100 évét, a 19. század utolsó éveitõl a napjainkig terjedõ idõszakot fogják át.
23
A lakóhelyi adatok a következõ életszakaszokra és idõpontokra vonatkoznak: születés, gyerekkor,
kamaszkor, házasságkötés, elsõ gyerek születése, késõbb és jelenleg.
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re költöztek feltehetõen a gyerekeikhez, vagy azok közelébe. A következõ két korosztály kevesebbet költözött. Az 52-71 évesek 63%-a falusi gyerek volt, minden második
késõbb is községben élt, akik nem, fõként kisebb városokban telepedtek le: az iskolai
évek mellett elsõsorban az elsõ gyerek születése után költöztek be a városba. A következõ „generáció”-ból, a mai középkorúak közül már csak minden második gyerekeskedett falun, viszont kevesebben váltak városivá is. A legfiatalabbak ismét többször változtattak lakóhelyet. Ebbõl a szempontból, illetve a költözés fõ irányát (Budapest)
figyelembe véve, ez a korcsoport emlékeztet legjobban a legidõsebbekre (vö. iskolázottság alakulása), többségük viszont már leginkább városokban gyerekeskedett. Végsõ soron az elmúlt hetven évben a falusiak aránya egyharmadával csökkent, a budapestieké
közel kétszeresére, a kisebb városok népessége pedig 7-8 százalékkal nõtt. A változás
mögött egyfelõl a tényleges városiasodás, és vele a városok vonzerejének növekedése,
másfelõl azonban egyszerûen számos falusi település várossá minõsítése áll. Így hát az
adatok részben félrevezetõk.
A költözés-helybenmaradás tendenciái (és a család szerepe is) jobban érzékelhetõk, ha a településtípusok helyett a gyerekkori és a késõbbi lakóhely területi elhelyezkedését vesszük szemügyre. A megkérdezettek mindössze 30%-a költözött távolabbi
területre, a legtöbben a keleti országrészbõl, Békés, Hajdú és Csongrád, a Dunántúlról
pedig Vas megyébõl. A legkisebb elvándorlás részben a fejlettebb megyéket, részben
a szegényebb területeket jellemzi, Gyõr-Sopron, Borsod-Abaúj-Zemplén, SzabolcsSzatmár és Jász-Nagykun-Szolnok megyét. A nagy többség azonban gyerekkori lakóhelye, családja közelében maradt, és a költözõk egy része is vagy házasság, vagy gyerekei,
vagy valamilyen más családi ok miatt vándorolt el.24 Mindez együttvéve a bevezetõben
vázolt hipotézist valószínûsíti, miszerint is a költözés vs. (visszaköltözés), helybenmaradás – ahogyan a házasság, az iskolázás, a státusz- és foglalkozásváltás egy sajátos,
társadalmi térben játszódó, sajátos szerkezettel és hierarchiával (preferenciákkal) bíró,
a történetekkel is közvetített nagycsaládi rendszer alkalmazkodásának (túlélési- boldogulási-felemelkedési stratégiáinak) része.
A következõkben négy kiválasztott család segítségével ezt illusztrálom.25 (A táblázatokat lásd a függelékben.)
1. S. Margit
Az életével és családjával végsõ soron elégedett hetvenöt éves S. Margit családjában
megközelítõen 120 év alatt minimális az iskolai mobilitás, a család státusza lényegé ben nem változott. Családja, és a férje családja is több generációra visszamenõen Szol24

Az 1960-as évektõl az 1990-es évekig a belsõ vándorlás okai közt kb. 10 százalékban szerepelt valamilyen családi megfontolás. (Eke, 1998, 218.p.) A család szerepét illetõen az ittenihez hasonló következtetéseket tartalmaz Eke Pálné Városba vándorlás az 1990-es évek közepén c. tanulmánya, bár a költözések mögötti családi okokat inkább válságtünetnek, kényszer családi egyesülésnek tekinti. (Eke, 1998)
25
A családok véletlenszerûen mind a keleti országrészbõl valók.
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nok megyei. S. Margit 1928-ban született az egyik faluban. Elemi iskolát végett, anynyit, amennyit a szülei is harminc évvel korábban. Szülei, fia, testvérei mind a környéken laknak, ki faluban, ki városon. S. Margit férjhez menetele táján Szolnokra költözött, elõbb segéd-, majd betanított munkásként dolgozott, akárcsak férje, aki hozzá
hasonlóan parasztcsaládból származott és elemi iskolát járt. S Margitnak öt testvére
van. Valamennyien 4-6 osztályt végeztek, közülük ketten iparostanoncként szakmát
szereztek, a többiek mind segéd- illetve betanított munkások voltak, ma nyugdíjasok.
Egyik iparos testvére egy ideig Pesten élt, õ volt a családból az egyetlen, aki távolabbra került, de ma már õ is visszaköltözött, és a környéken lakik. S. Margitnak egy fia
van. Fia egyetlen gyerek, vele a nagycsaládi tradíció megszakadt, neki is csak egy gyereke született. Menye, Erzsi Budapestrõl került Szolnokra, akkor S. Margitékhoz költözött. Egy jó ideig együtt laktak. Erzsi szülei hasonlóképpen alacsony
iskolázottságúak, de õ, bár munkás, szakközépiskolába járt. S. Margit fia a 8. osztály
után szakmát tanult. A paraszti életbõl a kvalifikálatlanabb városi és vidéki munkásrétegekbe kerülõ család egyetlen látható elképzelését a szakmaszerzés jelenti, amihez
a mintát S. Margit két bátyja nyújtja, s ami alapvetõen két nagyon különbözõ világban
gyökeredzik: tapasztalatát a régi, vidéki iparos világból, illetve a nagyiparból meríti.
A családnak ez utóbbin belüli helye az, ami a valószínûleg felemelkedésként és értékként felfogott szakmaszerzést közvetlenül motiválja.
2. K. Zsolt
S. Margitéhoz kísértetiesen hasonló pályájú K. Zsolt családja, csak éppen K. Zsolt 29
éves. Apja, anyja, sõt anyai nagyszülei is nagyobb (5-6 testvér) családból származnak,
K. Zsoltnak – bár két házasságból – négy gyereke van. Szülei az elemi iskola után nem
tanultak tovább, jelenlegi anyósa és apósa is 4-6 elemit járt. Zsolt és a második felesége 8 osztályt végzett. Négy testvére közül kettõnek van szakmunkás bizonyítványa, egy
testvére szakközépiskolában érettségizett (az egész családból egyedül neki van középiskolai végzettsége), egy pedig hozzá hasonlóan 8 osztályt járt. Kivétel nélkül mindenki Borsod megyében él. Zsolt, bár Kazincbarcikán nõtt fel, nemrégiben szüleivel
együtt falura költözött, a panellakást egy kétszobás parasztházzal cserélték fel. Testvérei szakmunkásként-segédmunkásként dolgoznak (azok voltak a szülõk is, mielõtt
nyugdíjba mentek), egyik testvére munkanélküli.
3. B. Júlia családja
A ma 49 éves B. Júlia családjának mobilitása ún. „tipikus” mobilitási út, melyen nem
a szülõk, hanem a szülõk testvérei a közvetítõk.
B. Júlia a saját életét nem tartja sokra, de a gyerekeivel elégedett. Az elõzõ két családhoz hasonló háttérbõl induló családban mind a két lánya diplomás (tanár, könyvelõ) lett, s kisebbik lánya vele él. Tanárnõ lánya ugyanakkor „lefelé” házasodott, férje
általános iskolát végzett szakmunkás.
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Júlia családjában az elõzõknél több a mozgás, anyja Borsodból Pestre került, majd
onnan Hódmezõvásárhelyre ment férjhez, melynek környékén férje családja viszont
már több generációval azelõtt megtelepült. Testvérei közül egy él Pest megyében, a többiek ma is mind Csongrád megyében vannak, ahogyan B. Júlia gyerekei is.
B. Júlia és férje is nagy családból származnak, egyiküknek 5, másiknak 7 testvére
érte meg a felnõttkort. Az iskolai végzettség a családban lassan növekszik, lassú és fokozatos az a jellegzetes vidéki „középosztályosodás” is, mely a vidéki munkás és tisztviselõ rétegeken át vezet egy valóban (?) középosztálybeli státuszhelyzet felé. B. Júlia
családjában ugyanakkor az iskolázás nem az elemi iskola szintjérõl indult, már szülei
is 8 osztályt végeztek. Õ maga ugyan az általános után abbahagyta tanulmányait, de a
férje és testvérei is szakmát szereztek, három testvére pedig érettségizett: egy gimnáziumot, kettõ pedig technikumot, illetve szakközépiskolát végzett.
4. P. László családja
P. László ötven éves, Hajdúböszörményben született. Családjának pályája az elõzõ há rom családhoz képest kacskaringósabb, státusza többször változott. A családban gyakoribb a migráció is, a mozgás két pontja Hajdú-Bihar és Csongrád megye.
P. László apja szakmunkás volt, késõbb elvégezte a technikumot, és vezetõ beosztásba került. P. László viszont csak 8 osztályt járt, és szakmunkás. Az apai szinten elinduló iskolai pályát testvére folytatta (fõiskolai diplomát szerzett), ez a pálya ma
P. László gyerekeinek továbbtanulásán keresztül stabilizálódni látszik. Két lánya közül az egyik már befejezte az egyetemet és dolgozik, a másik még fõiskolai hallgató.
P. László gyerekkorában együtt élt anyai nagyanyjával és nagyapjával is. Mikor
megházasodott, Csongrádra költözött, feleségével egy rokon házában laktak, ott születtek a gyerekeik is. Késõbb, válása után visszaköltözött Hajdúböszörménybe, jelenleg ott él élettársával és kisebbik lányával. Felesége és idõsebb lánya Csongrádon
maradtak.
Egy újramondott családtörténet-részlet26
Az itt közölt részlet egy fõiskolai hallgatótól való. V. Orsolya szülõhelyétõl távol tanul,
egy vidéki fõiskolán. Családjának helyi státusza a három generáció alatt nem sokat változott, de a paraszt- és iparosvilág összekapcsolódásából egy szintén jellegzetes vidéki életút rajzolódik ki: V. Orsolya szülei érettségiztek, apja építésvezetõ, anyja orvosasszisztens, õ pedig tanárnak készül.
„A nagyszüleim a 20-as években születtek falun, az adott helyen belüli költözésen kiül, esetükben földrajzi mozgásról nincsen szó. Kivétel ez alól az anyai nagyapám, aki Ú-n, Ju26

A történetet az elõvizsgálatból kölcsönöztem. A Kodolányi János Fõiskola és az ELTE Tanárképzõ Fõiskolai Karának hallgatói saját családtagjaikkal interjúztak, és az interjúkat fûzték egybe egy történetté. A
jelenlegi kutatás során nemrégiben került sor élettörténetek felvételére, a történetek elemzése most folyik.
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goszláviában született, s egész gyerek és kamaszkorát – bár különbözõ helyeken – ott töltötte, csak fiatal felnõttkorában került át Magyarországra, abba a faluba, ahol azóta is él.
Ami a dédszüleim foglalkozását illeti, a falusi életbõl következõen többségükben földmûvesek voltak, az anyák pedig a gazdálkodáson túl a háztartással és a gyerekneveléssel foglalkoztak, bár a szokásostól eltérõen a mi családunkban már a nagyszüleim generációjában
kevés gyerek volt. Nagymamámnak pl. egy bátyja van, nagypapámnak pedig nincs, egyáltalán nem is volt testvére. Apai részrõl szintén ugyanez a helyzet.

Anyai nagyanyám kisgyerekkorában tanyán élt a szüleivel és a bátyjával egy szobakonyhás házban, amelyhez nagy kert és udvar tartozott, ott folyt a gazdálkodás.
Kamaszkorában már beköltöztek B-ra, a faluba, de a körülmények hasonlók maradtak.
Férjhez menetelekor ugyanabban a faluban maradt, ám a fiatal férjjel egy új házba
költözött, azóta abban élnek, csak hozzáépítettek egy szobát és komfortosították.
Nagymamám elemi iskolát végzett, majd varrónõként kezdett dolgozni, jelenleg is
azzal foglalkozik. A családja elég vallásos volt, bár szavaiból kivéve nem kizárólag a hit,
a vallástudat tette ezt fontossá, hanem a tradíció. Az õ esetében a nagyszülõknek nagy
szerep jutott az unokák nevelésében. Mivel a szülei dolgoztak, gyermekkora legnagyobb
részét a nagyszüleivel töltötte, ilyenkor õk mondták meg, mit tehet és mit nem.
Szülei tudatosították benne gyerek mivoltát, s elvárták tõle az irántuk való teljes
tiszteletet: ezt bizonyítja a magázás is. Arra nevelték, hogy amit mondanak neki, azt
úgy csinálja, s ha kell, szó nélkül segítsen a munkában. Már egészen kiskorától dolgoz nia kellett. Eleinte persze csak könnyebb feladatokat bíztak rá, mint pl. a ház körüli
apróbb dolgok elvégzését, késõbb viszont már fõznie is kellett, vagy segíteni a földeken.
Ünnepkor a nagyobb család csak a kevésbé jelentõs eseményeknél jött össze. Ilyennek számított a névnap és a disznóvágás, amikor jöttek a nagyszülõk meg a közelebbi
rokonok is, a nagynénik, nagybácsik, unokatestvérek. A karácsonyt és a húsvétot viszont csak szûk családi körben ünnepelték. Nagyanyám legkedvesebb ünnepe gyerekkorában a karácsony volt, lelkesen mesélt a nagy terített asztalokról, s hogy ilyenkor
mindig játszott valamit együtt a család.
Abban a korban nagyon éles volt a különbség a fiúk és a lányok között. A lányokat
hagyományosan arra nevelték, hogy segítsenek a ház körüli teendõkben, fõzni, varrni,
mosni tanították õket, s fokozatosan késztették fel a majdani gyereknevelés feladatára.
A fiúkat a „keményebb” munkákra fogták. Nagymamám szerint a fiúkat elõnyben részesítették, így õ is háttérbe szorult bátyjával szemben. Elmondása szerint bátyjának
jóval több mindent megengedtek. Nagymamám 16 éves volt, amikor életében elõször,
természetesen anyja kíséretében, bálba mehetett.
A vétségek súlyosságától függõen a szülõk szóval és tettlegesen egyaránt büntettek.
Elmondta pl., hogy kiskorában libákat kellett õriznie. Egyszer azonban nem figyelt
oda, a libák tilosba mentek, és ezért nagyon megbüntették Az édesapja ostorral verte
meg a lábát. Késõbb, 7 éves korában az iskolában elcsente padtársa palavesszõjét.
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Mikor édesapja ezt megtudta, ölébe vette, és elmagyarázta neki, hogy ilyet soha többé
nem szabad csinálni, mert nagyon nagy bûnnek számít, majd pedig vissza kellett adnia padtársának az ellopott palavesszõt. Idõsebb korában elõfordult, hogy késõbb ért
haza, ilyenkor megszidták.
Úgy érzi, annak ellenére, hogy szülei minden tekintetben elég szigorúak voltak, tö rekedtek arra, hogy szoros kapcsolat alakuljon ki köztük és a gyerekek közt. Nem érzi, hogy kényeztették, de nem is korlátozták. Ha gondja volt, bizalommal fordulhatott
feléjük, biztos megértésre számíthatott.
Sok idõt azonban nem tudtak együtt tölteni, csak esténként és vasárnaponként volt
együtt a család. Na meg az ünnepeken. Elmondása szerint szülei, különösen anyja,
amikor tehette, mesélt neki. Szívesen hallgatta a szülõk gyerekkori élményeit, emlékeit, de a Jancsi és Juliskát vagy a Piroska és a farkast is. Játszani azonban csak ritkán
játszhatott a szüleivel, ha volt egy kis idõ, akkor Csapd le csacsit játszottak. Az utcabeli gyerekekkel viszont sokat játszottak együtt, fiúk-lányok egyaránt. Nyáron fogócskáztak, bújócskáztak, kisházat és homokvárat építettek, sántaiskoláztak és körjátéko kat játszottak. Télen szánkóztak, hógolyóztak, hókunyhót építettek. Nagyon sokat
olvasott gyerekkorában. Különösen a képekkel illusztrált mesekönyveket szerette, aztán a szerelmes és kalandregényeket. Saját könyve azonban alig volt.
Megismerkedésre, udvarlásra a bálok nyújtották a legjobb lehetõséget. Nagyma mám is itt ismerkedett meg késõbbi férjével, a nagyapámmal.
Anyai nagyapámnál a nevelést illetõen hasonló volt a helyzet, mint a nagymamámnál. Ugyanúgy szigorral nevelték és fegyelmet követeltek meg tõle. Nagyapám egyetlen
gyerek volt, 1922 -ben született, mint már említettem, egész gyerekkorát Jugoszláviában
töltötte, s csak az érettségi után, a negyvenes évek elején jött át Magyarországra. Bár
adótiszti gyakornok volt elõtte, itt sofõrként kezdett dolgozni.
Nagyapám nevelésében a nagyszülõknek kisebb volt a szerepük. A szülei és közte
nagyon jó volt a viszony, persze magázta õket, de ez abban az idõben természetes volt,
mint az idõsebbek tiszteletének egyik jele. A kisebb ünnepeket, a névnapokat, születésnapot, vagy a disznóvágást a tágabb család-rokonság együtt ünnepelte, de a fontosabb ünnepek náluk is mindig szûk családi körben zajlottak. Legkedvesebb ünnepeként õ is a karácsonyt említette, s nagyon emlékezetes volt számára az elsõ
karácsonyfa feldíszítésének élménye. Annak ellenére, hogy egyedüli gyerek volt, nem
kényeztették.
Már kisgyerek korában dolgoznia kellett, mint azoknak a gyerekeknek, akik töb ben voltak testvérek. Sokat segített pl. apjának, aki egyébként cipész volt, de volt egy
darab földje is, a föld megmûvelésében, illetve az állatok etetésében. Amikor azonban
tanult, a szülei nem ragaszkodtak hozzá, hogy segítsen, sõt, nem is engedték volna.
Nagyon fontosnak tartották a tanulást, s ha látták, hogy valami a tanulás rovására
megy, megbüntették. Ilyen volt pl. a foci, amitõl egy idõ után eltiltották. Õ azonban
titokban folytatta, s mikor kiderült, nagyon leszidták. Veréssel azonban sosem büntették. Szülei elég sok idõt töltöttek vele, édesanyja mindig mellette volt, s kicsi korban
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sokat mesélt neki. Arra azonban nem emlékszik, hogy a szüleivel valaha is játszott volna. Õ a barátaival játszott, a nagymamámhoz hasonlóan kint az utcán. Abban a társaságban azonban kizárólag fiúk voltak, s idejük legnagyobb részét focizással töltötték.
Szüleitõl sok könyvet kapott, kedvencei elsõsorban az indiános könyvek és a kalandregények voltak.
Apai részrõl a nagyszüleimrõl keveset tudok, azt is inkább édesapám elmesélése által.
Nagymamámat ugyanis nem ismertem, nagypapámat pedig csak nagyon ritkán látom.
A szüleimnek már egészen más gyermek- és ifjúkoruk volt. Õk a ‘60-as évek fiatal jai, lényegesen más életstílust, sokkal több szabadságot tudhattak magukénak, mint
a szüleik.
Édesapám Budapesten született, ott élt egy darabig a szüleivel és két lánytestvérével.
Késõbb a Balaton mellé, S-ra költöztek, tanulmányai miatt pedig egy ideig P-n, majd K-n
is élt. Mivel a három gyerek közt õ volt a fiú, õ volt a kedvenc, talán kicsit kényeztették is,
és nemigen korlátozták semmiben. Megszokásból megkeresztelték, de különösebb jelentõséget
nem tulajdonítottak a dolognak. Nagyszülei már nem éltek, amikor megszületett, a rokonok
pedig mind távol voltak, a nevelés már csak ezért is kizárólag a szülõk feladata volt. Szüleit tegezte, nagyon jó viszonyban volt velük.
Ünnepkor csak a szûkebb család volt jelen, a szülõk és a gyerekek. Születésnapot, névnapot ünnepeltek ugyan, de ezeknek nem volt különösebb jelentõségük. Igazán fontos ünnepnek náluk is a karácsony és a húsvét számított.

Mint már említettem, édesapámnak két nõvére van, s valójában gyerekkorukban
nagy volt a nemek közti megkülönböztetés. Mivel egyetlen fiú volt, kiskorában a szülei és a nõvérei is kényeztették, késõbb pedig kamaszként sokkal szabadabb volt, mint
a testvérei. Mint fiúnak, sokkal több mindent megengedtek neki, persze elsõsorban
a szórakozás terén. Mert ami a munkát illeti, a ház körüli munkákban már kiskorától
neki is segítenie kellett. Ha nem akart, leszidták. Komoly bûnnek az számított, ha
a szülõi tiltás ellenére elszökött valamelyik szórakozóhelyre. Ilyenkor szobafogság lett
a büntetése. Egyszer édesanyja meglátta, hogy a barátaival dohányzik, ez volt az egyetlen eset, amikor megverték.
Rengeteg féle játékra és szórakozásra volt alkalma, hiszen a Balaton önmagában is lehetõség, télen-nyáron. Olvasni is nagyon szeretett, könyvei elsõsorban kalandregények, késõbb
krimik voltak. Elmondása szerint udvarlásra szintén nagyon sok alkalma nyílt, itt okként
szintén a Balatont hozta fel. Édesanyámmal is itt ismerkedett meg, itt házasodtak össze, ezt
követõen azonban M-re, édesanyám lakhelyére költöztek, vissza B-ra, az Alföldre.
Annak ellenére, hogy édesanyám is ugyanabban a korszakban nõtt fel, mint apám,
az õ életében mégis több korlát volt. Ez valószínûleg annak tudható be, hogy lány volt,
és hogy falun élt. Ráadásul a szülei elég erkölcsösen és szigorúan nevelték. Ebben
azonban sem a nagyszülõknek, sem a rokonoknak nem volt közvetlen szerepe. A házimunkába már kisiskolás korában befogták, de csak az iskolai szünetekben és a házi feladat elvégzése után kellett segítenie. Bár mindkét szülõt szerette, édesanyjával sokkal
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bensõségesebb és bizalmasabb volt a kapcsolata, ami talán azért is volt így, mert édesapját a foglalkozása miatt keveset láthatta (apja sofõr volt). Ezért a büntetéseket is inkább édesanyja rótta ki rá, de veréssel sosem büntette. Az ünnepeket a nagyszülõk,
szülõk, gyerekek együtt töltötték. A karácsony nála is kedvenc ünnepnek számított és
számít ma is.
Akárcsak apám esetében, anyám családjában is jellemzõ volt az eltérõ nemû gyerekek közti megkülönböztetés. Édesanyámnak egy bátyja van, s szerinte gyerekkorában
igencsak hátrányban volt vele szemben. Mivel fiú volt és idõsebb is, sokkal több mindent megengedtek neki, és a késõbbiek során is több mindenbe volt beleszólása, mint
anyámnak. 18 éves volt pl., amikor elõször elengedték egyedül szórakozni, a bátyja ezt
már jóval korábban megtehette.
Kisgyerekkorában édesanyja neki is gyakran mesélt, és sok mesekönyve is volt.
Késõbb aztán volt olyan idõszak, amikor kizárólag indiános könyveket volt hajlandó
olvasni, majd kamaszkorában a kaland- és szerelmes regényeket kedvelte elsõsorban.
Szüleivel csak ritkán, az utcabeli gyerekekkel, fiúkkal, lányokkal viszont nagyon sokat
játszott együtt. Társas-, kör- és szerepjátékokat játszottak, fogócskáztak, bújócskáztak,
labdajátékokat és versenyeket játszottak.
Szüleim már szabadabban nevelkedtek, mint a nagyszüleim. A mi generációnkhoz
képest azonban ez már nem mondható el róluk. Az évtizedek múlásával a nevelés,
a szülõ-gyerek kapcsolat fokozatosan változik. Lassan egészen más gyerekkép, felfogás
alakul ki. Míg a nagyszüleim életében a szigor és az erkölcsös nevelés egyértelmûen jelen volt, a szüleim generációjában már kevésbé volt jelentõsége, az én korosztályom
nagy része pedig szinte teljesen e nélkül él. Másként tekintenek ma egy gyerekre, mint
ahogyan a nagyszüleim szülei tekintettek rájuk. Egy mai gyereknél a játék az elsõdleges, nem pedig a korai munka.
Öcsém és én – legalábbis gyerekkorunkból – a játékokra emlékszünk vissza, nem
pedig a munkára. A mi nevelésünkben a nagyszülõknek elég nagy szerep jutott, hiszen
gyerekkorunkban rengeteg idõt töltöttünk náluk. Négyéves koromig náluk is laktunk,
majd ekkor, öcsém születésével új házba költöztünk, jelenleg is abban élünk.
Úgy érzem, mind a kettõnknek nagyon jó és közvetlen a kapcsolatunk a szüleinkkel. Természetesen tegezzük õket, ezt másként el sem tudnám képzelni.
Ami az ünnepeket illeti, a karácsony és a húsvét kisgyerekkorom óta szûk családi
körben zajlik nálunk, amibe beletartoznak a nagyszüleim is. Egyéb ünnepekkor, mint
pl. név- és születésnapok, más rokonok és a család barátai is eljönnek.
Köztem és az öcsém közt semmi megkülönböztetés nincs azon kívül, hogy õ négy
évvel fiatalabb nálam, és ezért bizonyos dolgokban még korlátozzák. Egyébként egyi künknek sincs elõnye a másikkal szemben, és azt hiszem, ez így jó.
Mindketten 13-14 évesek voltunk, amikor elõször elengedtek egyedül. Addig esetleg valamilyen idõsebb ismerõs kíséretében mehettünk el. Abban, hogy idõben kell
hazaérni, sokáig voltak megkötések, ebbõl sok vita, néha büntetés is adódott, kisebb
leszidások, durvább esetben esetleg egy pofon. Más vétségnek a szemtelen, „visszafele100
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selõ” viselkedés számított, és olyasmi, ami a tanulás rovására ment. Komoly büntetést
azonban sosem kaptunk érte.
Ami a munkát illeti, gyerekkoromban sem öcsémnek, sem nekem nem kellett semmit sem csinálnunk. Mikor már nagyobb voltam, a fontosabb házimunkákat, pl. mosogatás, porszívózás, porolgatás stb. rám bízták.
Szüleink mindig arra törekedtek, hogy szoros legyen a kapcsolat köztük és köztünk. Ez sikerült is, és szerencsére ma is így van., a kapcsolatunk nyitottabb, közvetlenebb, barátibb, nem annyira feszélyezett, mint azelõtt, pl. a nagyszüleink családjában.
Amikor csak tehetik, velünk vannak, szabadidejük legnagyobb részét ránk fordították
– fordítják. Gyerekkorunkban nagyon sokat meséltek nekünk, sokat játszottak velünk.
Rengeteg mesekönyvet, játékot kaptunk tõlük. Ha idõnk engedi, még ma is játszunk
valamilyen kártya vagy társasjátékot, mikor együtt vagyunk...”
V. Orsolya
fõiskolai hallgató
...és amirõl szól
A külsõ elemzõ nézõpontjából
01. a családban – legalábbis anyai ágon – minimális a földrajzi mobilitás. Az apai ágon
több a költözés, ezek egyfelõl történeti okokra vezethetõk vissza, másfelõl a házassághoz kapcsolódnak,
02. családszerkezetileg a nukleáris, a háromgenerációs család és a módosított kiterjedt
család váltják egymást, miáltal a nagyszülõk az elsõ és a harmadik generációban a
szülõkkel együtt a szignifikáns mások szerepét töltik be,
03. a hagyományos generációs és nemi szerepek lassan ugyan, de fellazulnak, ezért
04. a felnõtt és gyerekvilág határai is kevésbé élesek, de a két világ közeledésében finoman kijelölt határt szab a hagyomány, a felnõttek iránti tisztelet, mely egyébként
önmagában is megváltozott tekintélyi viszonyok része, ugyanakkor
05. a szülõ-gyerek kapcsolat természetesebbé, bensõségesebbé válik,
06. a szülõi kontroll csökken,
07. megváltozik a munka szerepe, a szükségbõl elsõdlegesen szimbolikus jelentésre
tesz szert, és kitolódik az életkor is, amikor a gyereknek részt kell vállalnia a családi feladatokban,
08. megváltozik a tulajdon értelme,
09. a gyerekkor fogalma összekapcsolódik a játékkal és a tanulással,
27

Erre utal pl, az, hogy a nagyszülõk gyerekkorában karácsonykor, de csakis akkor, nagy néha együtt játszott a család: az élet, a munka komoly dolog, nem fér össze a játékkal. Az ünnep, az más. A harmadik
generációban a játék a szabadidõ természetes része lett.
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10. átértelmezõdik a tágabb- szûkebb család,
11. átértelmezõdik a hétköznap-ünnepnap27, valamint a családi együttlét.
Ez azonban csak részben egyezik azzal, amirõl a rejtett és megfogalmazott történetszálak szólnak. Orsolya saját családját tipikus falusi családnak tekinti, melynek
egyetlen különlegessége, hogy már több generációval korábban is kevés gyerek született. A gyerekszámnak nem tulajdonít nagyobb jelentõséget, de olyan jellegzetességnek
tekinti, mely kiemeli családját a hagyományos életforma, a szakadatlan munka, a társadalmi távolságok és kemény normák átlátható, de az elbeszélõ perspektívájából kissé ridegnek ábrázolt világából. A történet alaptémája a szabadság, melyet a munkától
való részleges elszakadás, a „felhõtlen”, játékos gyereklét, a nemi megkülönböztetések
megszûnése reprezentál. A nagyszülõi és a mai nemzedék között a szülõk képezik az
átmenetet, akik a nagyszülõknél már nagyobb szabadságot élveztek, de akiket még a
napi munka és a merevebb nemi szerepek jobban megkötöttek. A szabadság ezáltal
olyan állomásokkal megtûzdelt „folyamatként” érzékelõdik, melyet részben a 3. generáció „vívott” ki magának, s melynek jelentése a megszabadulással azonos (megszabadulás a gyerekmunkától, a teljes szülõi kontrolltól, a hagyományos nemi szerepek szülte korlátoktól stb.). Orsolya családjában A CSALÁD-ot elsõdlegesen az anyai család
képviseli (vö. költözések), de az elmesélés során a család jelentése újrafogalmazódik:
ha korábban a megbízhatóságon, a kiszámíthatóságon alapuló bizalom jellemezte, mára – az elbeszélõ számára – a közvetlenebb, bensõségesebb kapcsolatok színterévé vált.
A történet rejtett szála egy megtört pálya (nagyapa érettségizett, tisztviselõ volt, majd
az áttelepülés után sofõr lett– vajon teljesen elszakadt a szüleitõl?), ami egy másik bújtatott szál, az életkörülmények folyamatos, lassú javulása, (modernizáció, önálló ház)
alá szorul. Valószínûleg ez az oka annak, hogy a történetbõl a család társadalmi helyének-státuszának alakulása teljesen kimarad.

S. Mária családja
Isk. végzettség

Foglalkozás

Testvérek Gyerekek
száma
száma

anyai nagyanyja,
nagyapja

Jász-Nagykun-Szolnok megye

6

apai nagyanyja,
nagyapja

Jász-Nagykun-Szolnok megye

4

anyja

Jász-Nagykun-Szolnok megye
.....falu
Szajol

4-6 elemi

htb.

5

6

apja

Jász-Nagykun-Szolnok megye
......falu*
Szajol

4-6 elemi

földmûves

3

6

S. Mária (1928-)

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Szajol
Szolnok

4-6 elemi

sm
bet. m.
nyugd.

5

1

férje

Jász-Nagykun-Szolnok megye
........falu
Szolnok

4-6 elemi

mg.fiz.
sm.
nyugd.

4

6

4-6 elemi

anyósa, apósa
1. testvére

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Szajol

4-6 elemi

b.m.

5

1

2. testvére

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Szajol
Jászberény

8 o., szakmunkásképzõ

szm.
nyugd.

5

1

3. testvére

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Szajol
Szolnok

4-6 elemi

sm.
nyugd.

5

2

4. testvére

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Szajol
Besenyszög

4-6 elemi

sm.
nyugd.

5

2

5. testvére

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Szajol
Budapest
........falu

elemi isk.

szm.
nyugd.

5

3

fia(1952-

Szolnok

8 ált., szakmunkásképzõ

szm.

–

1

menye

Budapest
Szolnok

5

1

ÖSSZEGZÉS
A kutatás még nem fejezõdött be, a tanulmány tehát az elõkutatásra és az eddig feldolgozott adatokra támaszkodik. Ennek ellenére azt gondolom, hogy a vázolt durvább
tendenciák és az idézett családtörténet megerõsítik a bevezetõben ismertetett feltételezést, valamint azt a kutatói szándékot, mely az egyén státuszát a család egésze által
körülírt társadalmi térben elhelyezve a családi rendszerrel hozza kapcsolatba, mely
kísérletet tesz arra, hogy a család beágyazottságát, szociális és lokális környezetének
hatását is számba vegye, s amely többféle módszer együttes alkalmazásával próbálja
meg kideríteni, hogy a családi források átörökítésében milyen szerepet játszanak az
egyes családi stratégiák, a nemek és a generációk.

Lakóhelyek

Rokonság

menyének szülei

elemi isk.

* a település pontos neve nem ismert
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K. Zsolt családja

B. Júlia családja
Lakóhelyek

Rokonság

Isk. végzettség

apai nagyanyja,
nagyapja

Borsod megyei falu *

anyja

BAZ
Felsõnyárád
Kazincbarcika
Szendrõ

elemi isk.

BAZ
Felsõnyárád
Kazincbarcika
Szendrõ

elemi, iparisk.

BAZ
Felsõnyárád
Kazincbarcika
Szendrõ

8. ált.

BAZ

8 ált.

apja

Foglalkozás

Testvérek Gyerekek
száma
száma

Rokonság

Lakóhelyek

felesége

1. testvére

BAZ
Kazincbarcika

2. testvére

BAZ
Kazincbarcika

3. testvére

BAZ
Miskolc

4. testvére

BAZ
Sajókaza

* a település pontos neve nem ismert

Testvérek Gyerekek
száma
száma

BAZ Boldva
Csongrád megye
Hódmezõvásárhely

8 ált.

sm.

3

6

apja

Hódmezõvásárhely

8. ált.

bm.

1

6

B. Júlia (1954-)

Hódmezõvásárhely
Nagymágocs

8. ált.

bm.nyugd.

5

2

Hódmezõvásárhely
Nagymágocs

8. ált., szakmunkásképzõ

szm. bm.

7

2

elemi isk.

elemi isk.

bm.

szm.

4

5
férje

bm.

bm.

4

4

4
1. testvére

Hódmezõvásárhely
Pest megyei falu*

gimn. érettségi

tisztv.
nyugd.

5

2

2. testvére

Hódmezõvásárhely

8 ált.

sm.

5

1

3. testvére

Hódmezõvásárhely
Székkutas

technikumi
érettségi

szm.

5

1

Hódmezõvásárhely
Nagymágocs

szakközépiskolai érettségi

szm.

5

8 ált., szakmunkásképzõ

szm.

5

fõiskola

ért.

1

8 ált., szakmunkásképzõ

szm.

4

elemi isk.

anyósa, apósa

Foglalkozás

anyja

anyósa, apósa
K. Zsolt (1973-)

Isk. végzettség

8 ált.
szakmunkásképzõ
8 ált.
szakmunkásképzõ
szakközépiskolai érettségi

szm.

4

2

4. testvére

szm.

4

2

5. testvére

szm.

4

2

lánya (1974-

8 ált.

sm. munkanélküli

4

2

veje

Hódmezõvásárhely
Nagymágocs

8 ált.

veje szülei
lánya (1978-)

Hódmezõvásárhely
Nagymágocs

fõiskola

ért.

* a település pontos neve nem ismert
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HIVATKOZÁSOK

P. László családja
Rokonság

Lakóhelyek

Isk. végzettség

Testvérek Gyerekek
Foglalkozás
száma
száma

[1] Aries, Ph. (1987): Gyermek, család, halál. Budapest, Gondolat K.

anyja

Hajdúböszörmény

4 polgári

bm.

1

2

[2] Assman, J. (1999): A kulturális emlékezet. Budapest, Atlantisz K.

apja

Hajdúböszörmény

technikum

szm.vezetõ

1

2

[3] Boreczky Ágnes (2001): Egy múlt – többféle jövõ? Múlt és Jövõ. 2001/3. 99-109. p.

P. László (1953-)

Hajdúböszörmény
Csongrád
Hajdúböszörmény

8 ált., szakmunkásképzõ

szm.nyugd.

1

2

[4] Boreczky Ágnes (2002): Családtörténeti mozaik. Századvég, 2002/1. 33-65. p.

Hajdúböszörmény
Csongrád

közg. szakközépiskola

adm.

2

[5] Eke Pálné (1998): Városba vándorlás az 1990-es évek közepén. In: Illés SándorTóth Pál Péter (szerk): Migráció I. Budapest, KSH Népességtudományi Intézet,
215-229. p.

felesége

[6] Gábor Kálmán (szerk.1992): Civilizációs korszakváltás és ifjúság. A kelet és
nyugat-erurópai ifjûság kulturális mintái. Szeged

élettársa
anyósa, apósa
1. testvére

lánya (1975-)

lánya (1979-)

8 ált.
Hajdúböszörmény

fõiskola

Hajdúböszörmény
Csongrád

egyetem

Hajdúböszörmény
Csongrád
Hajdúböszörmény

fõiskolai
hallgató

vezetõ
nyugd.

1

rt.

1

1

[7] Gábor Kálmán- Dudik Éva (2000): Középosztályosodás és a felsõoktatás tömegesedése. Education, 2000. Tavasz, 95-114. p.
[8] Gillis, John R. (1981): Youth and History. Tradition and Change in European Age
Relations, 1770-Present. New York, Academic Press
[9] Gillis, John, R (1996): A World of Their Own Making:Myth, Rutual and the Quest
for Family Values. New York, Basic Books
[10] Hegedüs T. András-Forray R.Katalin (1989): Az újjáépítés gyermekei- a konszolidáció gyermekei. Budapest, Magvetõ K.
[11] Kalmijn, M. (1991): Status homogamy in the United States. American Journal of
Sociology, 97. 496-523.p.
[12] Kövér György (2001): Keresztutak a gazdasági elitbe. Korall, 2001/3-4. 156-170. p.
[13] Mitterauer, M. (1992): A History of Youth.Oxford, Blackwell
[14] Róbert Péter (2001): Társadalmi mobilitás a tények és vélemények tükrében. Budapest, Századvég K.

106

107

A zene mentén szervezõdõ mai ifjúsági csoportkultúrák

A ZENE MENTÉN SZERVEZÕDÕ MAI IFJÚSÁGI
CSOPORTKULTÚRÁK

(Szapu Magda)
A majd négy évig tartó, egyszemélyes, empirikus kultúrakutató és tudományos feldolgozó munka eredménye az a kötet, amely a közelmúltban jelent meg a Századvég Kiadó gondozásában „A zûrkorszak gyermekei” címmel1. A rendelkezésre álló rövid idõ
csupán e kutatás rövid összefoglalására elegendõ, valamint a kaposvári kutatások folytatását jelentõ – e kutatási téma országos és erdélyi kiterjesztésének – vázlatos ismertetésére.
A néprajztudomány hagyományos módszereivel – interjúkészítés,2 megfigyelés3 –,
valamint a szociológiában általánosan alkalmazott kérdõíves felméréssel4 végzett kuta1

Szapu Magda: A zûrkorszak gyermekei. Mai ifjúsági csoportkultúrák. Századvég Kiadó. Budapest, 2002.
A kutatás kezdetekor elsõként a fiatalok e témakörrel kapcsolatos ismereteit gyûjtöttük össze, valamint folyamatosan figyelemmel kísértük a vizsgált korcsoportról, korcsoporttal készült mûsorokat helyi és országos szinten, élõben ill. a médián keresztül. A terepmunka a kölcsönös bizalomra épült. A következõ lépcsõben – a néprajztudomány hagyományos módszereit alkalmazva – a szóbeli kikérdezés, a mélyinterjú
készítés következett – egyéni és csoportos formában – 1997 novembere és 1998 májusa között. Az utó- és
a kiegészítõ gyûjtések 1998 decemberében zárultak le. A megkérdezett 34 adatközlõ magnetofonszalagra
rögzített hanganyaga 40 órányi, továbbá mintegy 10 órányi az ehhez kapcsolódó zenei anyag. Az interjúalanyok zömében a fiatalok csoportosulásainak markáns képviselõi voltak, kisebb részt az idõsebb korosztály tagjai: 30-51 évesek. Ez utóbbiak szoros kapcsolatban álltak a szórakoztatóiparral ill. a vizsgált korcsoporttal. Az interjúk részben strukturálatlan, de irányított beszélgetések formájában, nagyobbrészt
azonban kérdéssorhoz kötött, rögzített kérdések alapján készültek.
3
Az elõzõ módszert kiegészítendõ került sor a közvetlen és a közvetett megfigyelésekre. A résztvevõ megfigyelés lényege, hogy a terepen kutató huzamosabb ideig részt vett az alternatív lányok és a rocker fiúk csoportjainak életében. A közvetlen megfigyelés másik formája az iskolaépületeken belül megrendezésre került
ún. „iskolabulikhoz”, valamint a különbözõ zenei stílusirányzatokhoz kapcsolódó szórakozó- és gyülekezõhelyekhez kötõdött. Így rock-klubok, koncertek, diszkók, alternatív szórakozóhelyek és house-klubok, kocsmák és presszók kerültek a kutató figyelmének középpontjába. A saját környezetükben megfigyelt fiatalok
a többszempontú elemzés lehetõségét kínálták. A helyszíneken videó- és fényképfelvételek, eseménynaplók
készültek. A közvetett megfigyelés tárgyai különbözõ – a fiatalokkal kapcsolatos – prospektusok, fanzinek,
újságok, zenei felvételek, lejegyzett dalszövegek, videofelvételek, filmek voltak. Hasznos dokumentumanyagnak bizonyult a – kutató kérésére készült – helyi városi televízió filmfelvétele, amely egy adott éjszaka a város legkülönbözõbb szórakozóhelyein rögzítette az eseményeket (1998. április 3.). Fényképfelvételek és a fiatalok által készített rajzok, valamint egy családtag (és baráti körének) rendszeres beszámolói
egészítették ki az anyagot.
4
A kérdõíves felmérésre az elõzõ kutatási módszerek tapasztalatait felhasználva került sor. Az írásbeli
egyéni kikérdezés – a többszöri próbafelmérést követõen – 1998 áprilisa és 1998 májusa között készült.
2
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tás célcsoportjai a mai városi fiatalok, azon belül is mintegy félezer kaposvári, zömében 17-18 éves középiskolás diák volt.
Bár a felmérés helyi viszonylatban mindenképpen reprezentatívnak mondható,
szükségesnek éreztük a kaposvári kutatások kiterjesztését Magyarország és Erdély kétkét kutatópontjára.5 A terepmunka és az anyagfeldolgozás lezárult, az értékelések és az
összehasonlító elemzések a végéhez közelednek. Mindenekelõtt a hazai kutatóhelyek –
Pápa és Tatabánya – feldolgozott anyaga teljes mértékben alátámasztani látszik a déldunántúli megyeszékhely eredményeit.6
Kaposvárt lakosainak száma (közel 70 ezer fõ) és fekvése (a Balaton és a nyugati
határszélek viszonylagos közelsége) ideális kutatóhellyé tette az ezredvégen7. Elõnyét
az csak tetézte, hogy a kutatónak a vizsgált korcsoporthoz tartozó leánygyermeke és
annak kiterjedt – az ifjúsági kultúra legkülönbözõbb csoportjait képviselõ – baráti köre nem csak a beépülõ/résztvevõ megfigyelést tette lehetõvé, de ezek a fiatalok a felmért téma legjobb ismerõiként igen hatékony segítõknek és egyben ideális kontrollcsoportnak bizonyultak.
A fiatalok – értem alatta a 12-30 éveseket – életében, mindennapjaiban a zenének
élet- és szemléletmód-meghatározó szerepe van. Üzeneteket, életérzést, ideológiát közvetít, az elõadók/közremûködõk – a zenekar, az énekes, a DJ vagy a mixmester – pedig
mintát kínálnak. A felnõttkor határán lévõ 17-18 éves fiatalok egyrészt mintakövetõk,
1

Az alapsokaság – a hét kaposvári középiskola harmadik és negyedik osztályos diákjai életkorát és a munkamegosztásban elfoglalt helyét tekintve – homogén volt. A minta nagysága – 454 fõ értékelhetõ válasza
– a középiskolások öt százalékának felelt meg (kivetítve a képzésben résztvevõ 9109 diákra).
A harmadik és a negyedik osztályos tanulók számarányát tekintve kb. tíz szálakét tette ki a felmérés.
Az osztályok kiválasztásánál lényeges szempont volt, hogy a korábbi adatközlõk osztályközössége helyet
kapjon a felmérésben. Egy-egy iskolán belül is azonos betûjelû osztályokat mért fel a kérdõív. Csak indokolt esetben módosultak a szempontok: nem volt párhuzamos osztály vagy eltérõ szakképzettséget kínált.
A négy gimnáziumban és a három szakközépiskolában elvégzett felmérés kérdõíve 67 kérdéscsoportot és három idõigényes táblázatot tartalmazott, zömében zárt kérdésekkel és több válaszadási lehetõséggel.
A zárt kérdéssort – ahol indokoltnak véltük – kiegészítettük egy nyílt kérdéssel, az ún. „egyéb” válaszadási lehetõséggel, amellyel a legtöbb esetben éltek is a megkérdezettek. Egy-egy választ értékelni, minõsíteni,
becsülni, rangsorolni kellett. Esetenként mintát adtunk, magyarázatot fûztünk a feltett kérdésekhez.
5
Az OKTK Közalapítvány által támogatott kutatás témája: A mai magyarországi és az erdélyi fiatalok
életmódja, kultúrája. Ifjúsági csoportkultúrák. A téma kutatásának kiterjesztése. A kutatás ideje 2001.
szeptember – 2002. december volt. A kutatópontok kiválasztása esetleges volt, a vizsgálatokra fiatalokat,
mind a terepet, mind a korosztályt jól ismerõ egyetemistákat és PhD-hallgatókat nyertünk meg. A kutatás helyszínei: Pápa, Tatabánya, Csíkszereda és Székelyudvarhely. A tanulmányok elkészültek, az értékelések, valamint az összehasonlító elemzések – tanulmány formájában – 2003 elején lezárulnak.
6
Ennek vázlatos összegzését a tanulmány végén ismertetjük.
7
A kisebb település kevés, a lényegesen nagyobb – mint például a fõváros – már-már értékelhetetlen adatmennyiséget kínált volna az egyszemélyes kutatás számára.
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másrészt a fiatalabb korcsoportok számára mintaadók. Már képesek önálló véleményformálásra – például rólunk szülõkrõl, tanárokról, önmagukról és kortársaikról –, és az
oktatási intézményekben nagy számban és könnyen elérhetõk. Mindennapjaikban –
a tanuláson és a zene szeretetén túl – a szórakozás, az aktív és a passzív szabadidõtöltés különbözõ formái, valamint a barátság és a szerelem központi helyet foglal el.
Minthogy e korcsoport minden tagja – ahol és amikor lehet – zenét hallgat, a fiatalok kultúrája a zene mentén strukturálódik. A zene – amely már az ötvenes-hatvanas
évektõl egy önálló ifjúsági kultúra kialakulásához vezetett – ma is megosztja az egységesnek látszó ifjúságot. Olyan – egymással többé-kevésbé rokon vagy éppen szemben
álló – csoportosulásokat képez, amelyek egymástól eltérõ kultúrájú – vélt vagy valós –
közösségeket eredményeznek. Azok pedig befelé erõs „mi”-tudattal rendelkeznek,
ugyanakkor kifelé – a külsõ szemlélõ számára is jól kódolható módon – megkülönböztetõ jegyekkel bírnak. A tárgyalt kutatás feladata az azonosító és a megkülönböztetõ jegyek rögzítése és kódolása volt.
Mind az interjúk, mind a kérdõívek – nagy vonalakban – azonos kérdéscsoportokat vizsgáltak. A demográfiai adatokon túl a kutatás tárgya volt a családi háttér (a család szerkezete, a szülõk iskolázottsága, foglalkozása, vagyoni helyzete), a társas kapcsolatok (nemzedéken belül és nemzedékek között), a környezethez való viszony (más
népek, nemzetiségek, kisebbség, vallás, más csoportosulások), a szabadidõ eltöltésének
módja (aktív és passzív, érdeklõdési körök: sport, film, zene, szórakozás, hobbi), az
egyéni motivációk (problémamegoldás, a menekülés útja, káros szenvedélyek, vallási
beállítottság, környezeti hatások), valamint a jövõkép. Feltérképeztük a város szórakozó- és gyülekezõhelyeit, felmértük azok belsõ kialakítását, a szolgáltatások körét, színvonalát, a közönség összetételét, valamint a szórakozás funkcionális és tartalmi jegyeit. A szórakozás eszközei – a zene, a szöveg, a tánc, az öltözködés-külsõ megjelenés,
a kiegészítõk és egyéb kellékek, a fogyasztási szokások – és a résztvevõk viselkedési
kultúrája a fiatalok gondolkodásmódjáról, érték- és normarendjérõl kínált értékelhetõ
adatokat, információkat.
Az elemzés többszintû volt. Az adatokat csoportok szerinti bontásban, továbbá lakóhely, iskolatípus és nemek szerint is elemeztük. Az egyes ifjúsági csoportok az így
kapott adatok – a csoportstruktúrák elemeinek hasonlósága, rokonsága – alapján
összevethetõk, és nagyobb egységekbe, rokon csoportokba és családokba sorolhatók.
A tipológiai összehasonlításhoz a kérdõív egyik táblázatának – a megkérdezettek
csoportokról alkotott véleményének – eredményei voltak az irányadók. A zenei irányzatok alapján elkülönített csoportok mellé azonos tulajdonságokat rendeltünk (melyek
a terepmunka során kristályosodtak ki). Az egyes tulajdonságok említési gyakoriságait
táblázatba foglaltuk, s az ily módon mátrixba rendezett adatsorból klaszteranalízis segítségével egy nagyon egyszerû ábrát, ún. dendrogramot nyertünk. Viszonypárokat állított fel, melyek „egyesülése” különbözõ lépésben kezdõdött el. Így rajzolódtak ki az egymáshoz közel, ill. az egymástól távol álló csoportok. A klaszteranalízis eredményei
megegyeztek a terepmunka eredményeivel.
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A feldolgozás az egyént meghatározó tényezõkbõl kiindulva a baráti és a partneri
kapcsolatok bemutatásán át a csoportosulások, ill. a csoportképzõ tényezõk leírásáig terjedt. A vázlatos zenetörténeti és társadalomtörténeti áttekintést az egyes csoportok szórakozóhelyeinek és öltözködési szokásainak bemutatása követte. Majd oppozíciós párok
felállításával/segítségével a modellált mai ifjúsági csoportkultúrák összehasonlítását a
felmérés helyszínéül szolgáló hét középiskola adott szempontok szerinti elemzése zárta.
A fiatalok csoportjainak bemutatása egyazon ismérvek mentén történt. Vizsgáltuk a zenét, mint csoportképzõ tényezõt, a szórakozás formáját, a családi hátteret, az iskolatípust, a társas kapcsolatokat, az érdeklõdési kört, a vallási hovatartozást, az aktív és paszszív szórakozási formákat, a jövõképet, az elõítéleteket, valamint a csoportok egymásról
alkotott képét8. A kutatás hozadékát – a szaknyilvántartásba vett, rendkívül gazdag adattári, fotó- és hangtári anyagot – a kaposvári megyei múzeum õrzi9.
Az elõzõekben már jelzett – a ma divatos rock alapú zene, a rap, a pop és a techno
– zenei stílusok mentén felmért fiatalok nyolcvan százaléka a Kaposváron rögzített (de
Amerikában és Nyugat-Európában is jól ismert10) ifjúsági csoportok valamelyikébe besorolható. E csoportosulások a következõk: rockerek (21 %), metálosok (4 %), alternatívok (8 %), punkok (2 %), szkinhedek11, rapperek (4%), deszkások12, diszkósok (21
%), raverek (2 %) és house-osok (18%). És bár számuk, összetételük a kutatás helyszínétõl és idejétõl függõen változhat, módosulhat, de csoportjellegük, csoportismérveik
jobbára mindvégig ugyanazok maradnak.
Feltétlenül szükséges azonban kihangsúlyozni, hogy a fiatalok elkülönülõ csoportjainak kultúráját – szemben a társadalomtudományokban meghonosodott „szubkultúrával”
08

Ez utóbbiak elemzése nagyon tanulságosnak bizonyult.
Az anyag a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága (SMMI) Néprajzi Osztályán került nyilvántartásba, megõrzésre.
10
A Kaposváron rögzített csoportok nyugat-európai és amerikai meglétérõl tájékoztat többek között a Daly,
Steven – Wice, Nathaniel által szerkesztett kiadvány, az „Alternatív kultúra. Amit a ‘90-es évekrõl tudni érdemes” (Biográf. Budapest, 1996). A kaposvári kutatások anyagának megjelenését követõen adták
ki Bécsben Grobegger, Beate – Heinzlmaier, Bernhard könyvét „Jugendkultur” (Wien, 2002) címmel.
Ez a kötet tematikus bontásban mutatja be a ma Bécsben/Ausztriában fellelhetõ ifjúsági kultúrákat/csoportokat. A hip-hop kultúrát, a technosokat, a metálosokat, a gördeszkásokat, a szkinhedeket, a punkokat. Az utóbbi évtized zenei stílusirányzatait tárgyalja a Larkin, Colin által szerkesztett „Encyclopedia
of Popular Music” (Macmillan, London, 1996) címû munka, valamint Kömlõdi Ferenc – Pánczél Gábor „Mennyek kapui (az elektronikus zene évtizede)” (Budapest, 2001) címmel megjelent kiadvány.
11
Egyedül a szkinhed fiatalok (a helyi katolikus gimnázium negyedik osztályos fiú tanulóinak 80 %-a) tagadták meg a kérdõív kitöltését. Számuk a városban – az interjúk adatai alapján – kb. 50-150 fõre becsülhetõ attól függõen, hogy a kemény magról, vagy a velük csupán szimpatizáló, esetleg õket divatból követõ fiatalokról van-e szó.
12
A deszkások csoportjellege éppen a kutatás ideje alatt bontakozott ki. A velük készült beszélgetések is azt igazolták, hogy az „igazi deszkások” elsõsorban nem a zene, inkább az extrém sportok mentén csoportosulnak.
09
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– a kutató olyan egymás mellett élõ, azonos idõben létezõ és azonos értékû kultúrákként
értelmezi, amelyek együttesen alkotják a mai ifjúsági kultúrát. E csoportosulások pedig
mintegy „elõszobái”, „gyakorló terepei” a fiatalok késõbbi pártosodásának, ideológiai
elkülönülésének.
Az eltérõ módon élõ és gondolkodó, a jelenhez és a jövõhöz különbözõ módon viszonyuló, a nem egységes norma- és értékrendszerû csoportok/csoportosulások már külsõ jegyek alapján is megfigyelhetõk, beazonosíthatók. Különbözõek a szórakozási szokásaik,
külsõ megjelenésük, másként viselkednek, és nem azonosak fogyasztási szokásaik sem.
A fiatalok által hallgatott zene más-más típusú szórakozóhelyekhez kötött, a szórakozók külseje – haja, ruhája, cipõje, sminkje, ékszerei és egyéb kiegészítõi – pedig a
csoportelvárásokhoz alkalmazkodik. A szórakozó- és gyülekezõhelyek a kutatás szempontjából a legjobb választásnak bizonyultak. Az ott hallgatott zene meghatározza
a szórakozás és a tánc formáját, az ott kínált ital, cigaretta, drog befolyásolja a fogyasztást, hat káros szenvedélyeikre, az alkalom pedig az ismerkedésre, a baráti és a partneri kapcsolatok kialakítására, ápolására ad módot. Viselkedési szokásaik gondolkodásmódjuk közvetítõi, amelyre hatással van az általuk választott zene szövege, üzenete.
A különbözõ ifjúsági csoportokhoz tartozó fiatalok családi háttere, szûkebb és tágabb környezete, a média, a piac, az üzlet ugyan befolyásolja életstílusukat, értékítéleteiket – amelyek bizonyos sémák mentén rögzíthetõk –, ám a velük hasonló korúak, az
általuk választott – kisebb-nagyobb – közösségek (baráti körök, partneri kapcsolatok,
osztályközösségek, zenei stílusirányzatok mentén szervezõdõ csoportosulások) hatása
ennél is erõteljesebben érvényesül.
Nem hagyható figyelmen kívül a divat gyors változása sem, amely – mint tudjuk –
nem csak a külsõségekre, a viselkedésre, a fogyasztási szokásokra van hatással, de
a gondolkodásmódra is. A divatnak köszönhetõen például a rap napjainkban (szemben
a kaposvári kutatások idején tapasztaltakkal) divathullámként ismét erõteljesebben
van jelen, a rave pedig mind zenei stílusban, mind képviselõi által divatjamúlt stílusirányzattá lett. A deszkás öltözet egyre nagyobb tömegeket hódít meg, még akkor is, ha
e stílusirányzat képviselõi nem elsõsorban zenéhez, mint inkább képviselõi életformához kötöttek. Nõ a technot, a progresszív elektronikus zenét kedvelõk tábora is. Mindegyre újabb zenei stílusirányzatok és csoportosulások alakulnak, ugyanakkor némelyek összeolvadnak, súlyuk csökken.
Szándékaink ellenére e tanulmányban csupán néhány kiragadott példával van módunk illusztrálni az elhangzottakat. Az öltözet13 az öltözetrészek speciális elrendezõdésébõl és különbözõségébõl tevõdik össze. Ha az öltözetet egy csoport írja elõ divat formájában, viseleti ténnyé válik, valamely közösség megkülönböztetõ jeleként
funkcionál. Az itt mellékes, hogy a mesterséges viseletet specialisták dolgozták-e ki,
vagy az csupán egy egyszerû öltözeti megoldás széleskörû elterjedése. A viseleti rend13

Errõl bõvebben lásd a Klaniczay Gábor és S. Nagy Katalin válogatta és szerkesztette tanulmánykötetet
„Divatszociológia” címmel (I-II. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest, 1982).
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szer – érték. Önmagában nem több, mint forma. Értékét az elfogadás vagy az elutasítás mértéke határozza meg. Az öltözködés pedig kulturális szimbólum. A testi szimbólumok olyan készlete, amely üzenetek közvetítésére jött létre. Beletartozik a hajviselet,
a díszek, a felékesítés és a csonkítás is. Szabályainak elsajátítása a gondolkodás és a viselkedés szabályainak elsajátításával együtt megy végbe. A divat hat a gondolkodásra,
az életformára, az ízlésre és a legkülönbözõbb kulturális termékekre. Ilynek például
a használati tárgyak, a kozmetikai cikkek, az autómárkák, az idõtöltés, a társalgási témák, az érintkezési formák, a beszédfordulatok, a világnézetek vagy a stílusok. A felszín alatt végbemenõ kulturális változásokat tükrözi a divat. Olyan szokás, amely
a szokástól való eltérésnek álcázza magát, ösztönzõje a polgárság növekvõ mértékû szabadideje és vásárlóereje. Az átlagember az ízlést helyettesíti vele. Terjedését – a piackutatás segítségével – divatfotók, divatlapok, kommunikációs csatornák teszik egyszerûvé és automatikussá. A különbözõ gazdasági-társadalmi csoportok fogyasztói
a divatot egyidõben veszik át, és elméletileg – a modern és a klasszikus stílusok széles
skálájából – szabadon választhatnak személyes ízlésüknek és fizikai adottságuknak
megfelelõen. A divat hatására az információk átszivárgása vertikális, társadalmi réteghatárokon keresztül halad, és nem horizontális, mint a viseletben.
A haj, a ruha, a cipõ anyaga, formája, márkája, színe az öltözködés azon elemi alkotórészei, amelyek már társadalmi jelentést hordoznak. A haj és a test egész felülete
– függetlenül a fiatal családi vagy társadalmi helyzetétõl – a legkisebb anyagi ráfordítás mellett is – viszonylag tartós megkülönböztetõ eszköz. Közismert, hogy a rockerek
hosszú haja – hippi örökségként – a tiltakozás és a szabadság jelképe, hogy a punkok
színes taréja a lázadás, a polgárpukkasztás egyik kifejezõ eszköze. A szkinhedek tar feje a militáris jelleg kiemelésére szolgál amellett, hogy annak gyakorlati funkciója is
van: nem lehet belekapaszkodni. De csoportjellemzõ lehet a tetovált lapocka, boka,
kar, váll vagy hát, a tetoválás formája és mérete. Ismertetõ jegy az ékszer, a piercing
orrban, fülben, szájban, nyelvben, szemöldökben vagy akár a lágyékban, a nemi szerveken. A fiatal csoport-hovatartozásáról árulkodhat a cipõ formája, márkája, a fûzõ
színe, utalhat rá a mesterséges barna bõr, a beteges fogyókúrázás vagy bizonyos sportok ûzése. A jelek, az ábrák, a graffiti, a szimbólumok a csoportjelleg beszédes formái.
Így megkülönböztetõ és ismertetõ jegyként szolgál például a béke vagy az anarchia jele, a turul, a kettõs kereszt, az Árpád-sáv, a fordított kereszt vagy a pentagramma.
A belsõ értékek olykor szükségképpen külsõ megerõsítést is kapnak, máskor a drága,
az extrém, az egyedi külsõ kevésbé tartalmas belsõt takar. Árulkodó jel lehet az üdvözlési mód, a magatartás. És így tovább.
Az eddigiekben azt állítottuk, hogy az egyes csoportok a zene stílusirányzatai mentén modellálhatók. Hogy ne csak a formai jegyek, de a tartalom is megjelenjen anyagunkban, utalhatunk itt például a fiatalok által kedvelt zene és az azt kísérõ szöveg
kapcsolatára. A zene szövege üzeneteket közvetít. Ám az egyes csoportok életében a
kettõ viszonya nem azonos. Az ideológiai alapon szervezõdõ csoportok – mint például
a szkinhedek, a punkok vagy a rapperek körében – a szövegnek meghatározó szerepe
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van. A szkinhed fiatalokra – a család anyagi helyzetétõl függetlenül – alapvetõen hatással van a neveltetés, a szülõk-nagyszülõk ideológiai beállítottsága. A punkok általában azok a szegényebb, csonka család gyermekei, akik e stílusirányzatot vonzónak tartják. Akik folyamatosan lázadnak, és a lázadás e formáját választják. Mindkét
csoportnál a zene a szöveg alá rendelõdik, csupán másodrangú. A rap az amerikai feketék kultúrájának közvetítõje – a hip-hop kultúráé – táncukkal, a breakkel. Meglehetõsen sajátos elõadásmódjuk is az ún. „szövegelésükkel és rímfaragásukkal”. Ugyancsak jellemzõek az általuk ûzött sportok (kosárlabda, bicikli, gördeszka, görkorcsolya),
és mûvészi kifejezõ eszközük: a graffiti, a falfirka. A rockerek, a metálosok és az alternatív fiatalok csoportjainál a zene és a szöveg egyenrangú. A pop szövege „feledhetõ”,
ideológia- és politikamentes. A house-zenét olykor néhány szavas/soros szöveg késéri
csak. A house kultúrára a pénzközpontúság, a legújabb divat követése jellemzõ, a drága, a márkás, az extra, az extrém igénye meghatározó. Jelszavuk a „carpe diem”, az „élj
a mának”. Köreikben fordul elõ legmagasabb arányban a kábítószerélvezet. E költséges szórakozási szokásokat képviselõ fiatalok anyagi helyzete azonban korántsem egységes. Részben az újgazdag, sikeres vállalkozók gyermekei tartoznak e csoportba, de
soraikban jelen vannak a kevésbé jómódú szülõk gyermekei is (például Kaposváron az
építõipari szakközépiskola diákjai). Õk az életvitelükhöz szükséges pénzt úm. „másként szerzik meg”, teremtik elõ. Ez utóbbit nem vizsgálta a felmérés.
A zene mentén szervezõdõ ifjúsági csoportosulások nem csupán önmagukban érdekesek. Lényegesebb e csoportok gazdasági – társadalmi vetülete. Az e csoportokhoz
tartozó, különbözõ korú és nemû, családi hátterû, anyagi helyzetû fiatalok gondolkodásmódja, viszonya az anyagi javakhoz, az érzelmi gazdagsághoz, véleménye a saját és
az idõsebb generációról. Eltérõ módon értékelik, minõsítik, ítélik meg egymást, a másik csoport kultúráját. Csoportokra jellemzõ módon különbözik a másság tolerálása,
elfogadása vagy elutasítása is. Más a viszonyulások mértéke is. A felmérés egyik negatív eredménye az elõítéletek nagyfokú megléte, amelyek szinte csoportosulásoktól függetlenek. Miképpen az idõsebb generáció többsége, úgy a fiatalok sem toleránsak
a mássággal, de egymással szemben sem.
A csoportértékekkel való azonosulás – olykor szerencsére – nem azonos mértékû.
Részben a divatnak, kisebb részt a környezeti hatásoknak köszönhetõen a fiatalok közül néhányan „csapódnak” egyik csoporttól a másikig. Így lett abból a diszkós fiúból
divatszkinhed, aki számára a külsõ megjelenés, a közösséghez tartozás tudata fontosabb, mint az ideológia. Vagy house-os az egykor rapper lány, akit baráti köre „csábított át” e csoporthoz, ám gondolkodásmódjában nem azonosult teljes mértékben az
újonnan vállalt „közösséggel”.
A csoporthoz tartozás külsõ jegyei olykor könnyen, esetenként nehezebben azonosíthatók be. Máskor a csoportjegyek egy-egy eleme utal csak a fiatal hovatartozására. Legegyszerûbb a punk, a szkinhed vagy a rapper fiatal felismerése. Azoké a csoporttagoké,
amelyeknél a külsõ jegyek egyértelmûen árulkodnak ideológiájukról. Az alternatívok
csoportja például lényegesen nehezebben felismerhetõ és kutatható, hiszen meglehetõ114
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sen zárt, nem elsõsorban külsõségekben, mint inkább gondolkodásmódban, értékrendben elkülönülõ közösség az övék. Baráti társaságuk szinte családias jelleget ölt, csoportosulásaikba csak ismerõsök/barátok révén lehet bekerülni. E csoport tagjai elsõsorban
az értelmiségi középosztály gyermekei, akikre a magas fokú intelligencia, a tolerancia,
a mûvészetek iránti érdeklõdés jellemzõ. Gondolkodásmódjuk liberális, kozmopolita.
A belsõ értékeket tartják fontosnak, és azok nem kapnak feltétlen külsõ megerõsítést.
A bevezetõben már utaltunk arra, hogy a kaposvári kutatást kiterjesztettük egyrészt Magyarország más városaira, másrészt Erdélyre (és amelyet 2002. végén zártunk
le). A kaposvári terepmunkák óta eltelt öt év. Az idõbeni eltolódáson túl a térbeni különbözõségekkel is számoltunk. Az esetlegesen kiválasztott kutatópontok eltérõ földrajzi – gazdasági – társadalmi adottságokkal rendelkeztek. Ám az alkalmazott kutatási szempontok azonosak voltak a terepen már sikeresen kipróbált és a gyakorlatban
bevált kaposváriakkal. Megegyeztek a kutatás témakörei is. A négy kutatóhelyen reprezentatív kérdõíves felmérést nem végeztünk, csupán néhány középiskola írásbeli válaszaira támaszkodtak a kutatók, mintegy kiegészítve azokkal a szóbeli kikérdezést.
Annak célja csupán az általános tájékozódás, az ifjúsági kultúra jobb átláthatósága
volt. A négy kutatóhelyen végzett vizsgálatok – szóbeli kikérdezés és résztvevõ megfigyelés – eredményét, ill. annak rövid összegzését itt tesszük elsõként közzé.14
A Pápán15 és Tatabányán16 kutatók – két néprajz szakos egyetemi hallgató – 40, ill.
38 interjút készítettek, zömében 16-26 éves fiatalokkal. Az megkérdezettek itt is – a ka14

A gyûjtött anyagot – az interjúkat és az írott dokumentumokat –, valamint a kutatási eredményeket feldolgozó tanulmányokat Kaposváron õrizzük és vesszük nyilvántartásba a megyei múzeum néprajzi gyûjteménye részeként.
15
Pápán Reidmár Linda, az ELTE-BTK harmadéves néprajz szakos hallgatója végzett kutatásokat 2001
októbere és 2002 júniusa között. Pápa nagy múltú és jó hírû gimnáziumaival – elsõsorban a Dunántúlon,
de az országban is – jelentõs vonzerõt gyakorol az ott tanulni vágyókra. Iskoláiba mind a Felvidékrõl,
mind a Tiszántúlról érkeznek diákok. Egykori iskolavárosi rangját elsõsorban a Református Kollégium és
a teológia adta. Ma számos középiskolájában különbözõ irányú képzés folyik. Hiányossága e városnak,
hogy felsõfokú oktatási intézménnyel nem rendelkezik. 34000 fõs kisváros, a helyi tizenévesek száma pedig mindössze 3771 fõ. A „pezsgõ ifjúsági élet” Pápára nem jellemzõ, bár a kisváros számos amatõr mûvészeti csoportnak ad otthont. Szórakozóhelyei elsõsorban a diszkók, ill. az ún. „beülõs kocsmák”.
16
A tatabányai kutató Panyik Kata, az ELTE-BTK negyedéves néprajz szakos hallgatója. A kutatás ideje:
2001. november – 2002. július. Tatabánya 1950 óta Komárom-Esztergom megye székhelye, Budapesttõl 70
kilométerre. A város kedvezõ fekvése – az M1-es autópálya mellett, a Budapest-Bécs vasútvonalon – és a
szlovák határhoz való közelsége elõnyös adottságnak bizonyult a kutatás szempontjából is. A fiatal város –
a 19. század végén megindult bányaipari tevékenység eredményeként – lakosságának létszáma mára majd
72 000 fõre duzzadt. Tatabányára – a bányák bezárását követõen (1987) – 31 külföldi érdekeltségû gazdasági társaság települt, a város ipari parkká lett. 9 középiskolájába 3554 tanuló jár, közülük majd fele ingázik, ötöde kollégiumban lakik. 1992-tõl itt mûködik a Modern Üzleti Tudományok Fõiskolája. Tatabánya
legnagyobb számú etnikai kisebbsége a – két nagy tömbben élõ – cigány lakosság. A város jelképe a turul.
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posvári tapasztalatokhoz hasonlóan – hevesen tiltakoztak a „csoportba rendezés”, a kategorizálás, a beskatulyázás ellen. Ám – ennek ellenére – a beszélgetések során az adatközlõk csoportjellege, más csoportokhoz való viszonyulása, önmaguk és mások megítélése egyértelmûen a felszínre került. Így besorolásuk nem okozott gondot a
kutatóknak. Csoportjellegük már a külsõségekben is egyértelmûen megnyilvánult, bár
többségük véleménye szerint a külsõnél a fiatalok gondolkodásmódja lényegesebb
szempont. Eltérõ szemléletmód jellemzi az egyes csoportokat. Általános az a tapasztalat is, hogy a fiatal tizenévesek még nyitottak, de az életkor növekedésével érdeklõdésük, mindenekelõtt nyitottságuk arányosan csökken.
A pápai ifjúsági kultúra – az ott kutató véleménye szerint – két nagy csoportra
bontható: a domináns és a nem domináns „szubkultúrákra”. Ez utóbbit rétegkultúraként vagy ellenkultúraként aposztrofálja. Az elõzõ – létszámában is nagyobb – csoportba a diszkósok és a rapperek tartoznak. A diszkózene tömegeket mozgat meg, a piac és
a divat (a tömegkommunikációs eszközökön át) a diszkósokat szolgálja ki. Õk a legújabb trend követõi, számukra az önazonosság kialakítása szükségtelen, kultúrájukban a zene másodlagos szerepet kap. Elsõdleges csoportképzõ tényezõ a divat.
A rappereket – ezen túl – sokoldalú tevékenységük is összeköti. Mindenekelõtt a zene,
a hip-hop kultúra, mûvészetük: a graffiti, táncuk: a break, valamint a széles skálán
mozgó küzdõ- és extrém sportok. A kész mintákat átvevõk számára a piaci szféra követhetõ életstílusbeli, öltözködésbeli megoldásokat kínál. Ezzel szemben a rétegkultúrák képviselõi – a rockerek, a punkok, a szkinhedek és az alternatívok – a pápai kutató véleménye szerint nem mozgatnak meg akkora tömegeket. Eltérõ módon, de
lázadnak a fennálló rendszer vagy annak képzõdményei ellen. Önazonosságuk keresése, a másság kialakítása jellemzi õket. Ellenkultúrákként mûködnek, ahol a fõ csoportképzõ tényezõ a zene. Csupán egy olyan ifjúsági csoportosulás van Pápán, amely a kaposvárihoz hasonló ugyan, de „kiforrottságában” vele nem teljesen azonos: az
alternatívoké. Ennek oka – a terepen dolgozó szerint – egyrészt a felsõoktatási intézmények hiánya, melyek „melegágyai” lehetnének e stílusirányzatnak. Másrészt a kisváros csekély számú és egyoldalú szórakozási lehetõséget kínál, amely szintén e stílusirányzat ellen hat. Az alternatív klubok ugyanis a zene és a szemléletmód elsõdleges
közvetítõ csatornái.
A pápai kutatás eredményei jelentõs mértékben egyeznek a kaposvárival, a megkérdezettek gondolkodásmódja is azonos vagy nagyon hasonló. E kutatás is alátámasztja az állítást, miszerint az egyes csoportkultúrák azonosító és megkülönböztetõ
jelei, jegyei viszonylag állandóak a kutatás helyétõl és idejétõl függetlenül is.
Az elõbbiekkel ugyancsak nagymérvû hasonlóságot, azonosságot mutatnak a tatabányai eredmények. Olykor még a válaszok is szinte azonosak.17 A csoportok egymást
itt is kemény kritikával illetik, a másik negatív tulajdonságait emelik ki. Tatabányán
17

Természetesen az interjúk teljes anyaga a témavezetõ (és az érdeklõdõk) rendelkezésére áll, így azok
hitelessége dokumentált.
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a fiatalok csoportosulásai ma a következõképpen alakulnak: legnagyobb számban a
rockerek és a metálosok, valamint a diszkósok és a hosue-osok vannak. Köszönhetõ ez
a városban elérhetõ számos szórakozóhelynek és szórakozási alkalomnak. Tatabányán
a rockzene rajongói számára évente több alkalommal szerveznek fesztiválokat, emellett más nagyobb városok – például Budapest vagy Gyõr – szórakozóhelyei is könnyen
elérhetõk. A városban ugyancsak jelen vannak a hip-hop kultúra követõi, a rapperek,
a ma már kevésbé lázadó, de külsõségeikben még megbotránkoztató punkok, valamint
(1990-tõl) a hungarista és (1997-1998-tól) a neonáci nézeteket valló szkinhed fiatalok.
A fiatalok e csoportjai – az adatok alapján – külsõségeikben nem vállalják szkinhed mivoltukat, ennek ellenére Tatabánya – feltehetõen a turul emlékmû miatt – és Komárom
– elsõsorban földrajzi fekvése miatt – máig szkinhed bázisként mûködik. A hungarista
szkinhed fiatalok koncertekre más városokba is eljártak/eljárnak, így Budapestre, Debrecenbe, Egerbe, Gyõrbe. Az újfasiszták titokban eldugott helyeken, félreesõ kocsmákban gyülekeznek, ahol karlendítéssel köszönnek. A kaposvári kutatások óta eltelt idõszak – öt év – alatt a house-zene mindinkább populárissá lett. A rave nagymértékben
veszített népszerûségébõl, szinte teljesen eltûnt. A kevésbé populáris house továbbra is
klubjellegû maradt, képviselõik – az „igazi house-osok” – kedvelt szórakozóhelyeikre,
elsõsorban Budapestre, nyáron Siófokra járnak. Az elektronikus zenék kedvelõi között
– a korábbi house-kultúra populárisabbá válásával – új zenei irányzatok jelentek meg,
melyeket a kutató egy csokorba gyûjtött, és „underground” zeneként jelölt. Ennek elérhetõsége még korlátozott. Szórakozóhelyeik elsõsorban a fõvárosban találhatók, az információkhoz Interneten férnek hozzá képviselõik. Partijaikra jellemzõ a drogfogyasztás, résztvevõikre a legújabb divattrend követése és a pénzközpontúság.
A két erdélyi – a csíkszeredai18 és a székelyudvarhelyi19 – kutató tudományos gyûjtõ, feldolgozó és bemutató tevékenysége némileg eltér a hazaitól. Az eltérések okai
több szempontból is magyarázhatók. Az erdélyi kutatók másként gondolkodnak, más
18

Csíkszeredán Ferencz Angéla PhD-hallgató vizsgálódott – 2001 novembere és 2002 júniusa között –
a kaposvári ifjúsági kutatásokból kiindulva, azonos témakörben, kiemelve a helyi, a lokális specifikumokat, sajátosságokat. A kiegészítõ – kérdõíves – felmérés itt is csupán az általános tájékozódást szolgálta,
a megkérdezettek között a helyi középiskolák néhány osztályközössége szerepelt. 18 hosszabb interjú készült az ott élõ, tanuló középiskolás fiatalok körében. A kutató ügyelt arra, hogy megszólaljanak anyagában a klasszikusan kinyúlt fiatalság reprezentánsai is. Az átlagéletkor 21 év (15-25 éves korig), két fõ 30,
ill. 37 éves, vállalkozó és újságíró. Informális beszélgetések során további 10 adatközlõ nyilatkozott, akik
anyagát azonban hanghordozón nem rögzítette a gyûjtõ, csupán feljegyzéseken dokumentálta az elhangzottakat. A résztvevõ megfigyelés helyszínei a város meghatározó szórakozó- és a gyülekezõhelyei voltak.
19
A székelyudvarhelyi kutató – Sólyom Andrea PhD-hallgató – 2001. február és 2002. november között
végezte terepmunkáját a kaposvári anyag alapján, egyeztetett koncepció szerint. Szociológiai, minõségi
módszerekkel dolgozott, úgymint résztvevõ megfigyelés, 19 egyéni és csoportos félstrukturált interjúkészítés, valamint dokumentumelemzés. Az interjúalanyok részben a székelyudvarhelyi fiatalok ismert csoportjainak képviselõi – rockerek, alternatívok, diszkósok –, részben egyik csoporthoz sem tartozók – blues-t
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szemléletmóddal közelítik meg a kutatási témát. Mások kutatási módszereik is (részben antropológiai, részben szociológiai szemben a hazai kutatók etnográfiai módszerével). A magyarországitól eltérõ közegben élnek. Objektív és szubjektív okokból is viszonylag kevesebb idõ állt rendelkezésükre. Egymással és a témavezetõvel drótpostán
érintkeztek, a személyes kapcsolat hiánya, az adatközlõik alacsonyabb száma (mintegy
fele a pápai és a tatabányai interjúalanyoknak) is magyarázhatja a különbözõségeket.
A magyarországitól eltérõ kutatási eredmények fõ oka azonban – vélhetõen – az, hogy
Erdély e keleti, délkeleti peremén a Nyugat-Európából érkezõ, a fiatalokra ható divattrendek (akár öltözködésben, akár életvitelben, gondolkodásban vagy szemléletmódban)
jobbára a Magyarországon (és/vagy Kolozsváron) tanuló/dolgozó fiatalok közvetítésével
jutnak el. E csoportkultúrák összessége még nem talált megfelelõ táptalajra a Székelyföldön. Valójában még azt sem tudjuk, hogy például a Duna-Tisza közén, vagy a Tiszántúlon milyen hatás éri a fiatalokat. Ám az bizonyos, hogy Székelyföld keleti peremén az
ifjúsági kultúra nem teljesen azonos az itthon bemutatottal. A fiatalok csoportosulásai
csírájában ugyan már rögzíthetõk, azok kisebb léptékben már fellelhetõk (például a
rockerek, a diszkósok, a rapperek és a house-osok), ám markáns elkülönülésrõl ott még
nem beszélhetünk. A szkinhedek, a punkok és a mi fogalmaink szerint elkülönülõ alternatívok nyomát – legalábbis a két kutató – nem tudta kimutatni. Mindkét erdélyi anyag
csak általában foglalkozik az ifjúsági kultúrával, annak Kaposváron vizsgált szegmenseivel, de – a megadott szempontok szerint – nem elemzi az egyes csoportosulásokat.
Csíkszeredát,20 a terepet jól ismerõ kutató munkájában elsõdleges szempont a fiatalok által használt tér strukturálásása. A zenei irányzatok alapján fellelt csoportok száma – a kaposvári eredményekhez képest – kisebb, az egyes csoportok kevésbé elkülöníthetõk, körvonalazhatók, a fogalmak itt-ott összemosódnak. A kutató mindezt több
18

kedvelõk –, helybéli és vidéki diákok – voltak. Az interjúalanyok között szerepelnek még a helyi média
képviselõi, programszervezõk, kocsmafenntartók. A résztvevõ megfigyelés elsõsorban a város kocsmáinak
feltérképezését szolgálta. Kérdõíves felmérés – egy végzõs osztály kivételével – itt sem készült. Így reprezentatív felmérés hiányában az adatok természetesen nem egy egész korosztályról vagy városról, inkább a
vizsgált kiscsoportokról adnak átfogó képet. A gyûjtés szempontjai: a kutató lényegesnek tartotta kihangsúlyozni az otthon töltött éveket, az eddig bejárt iskolai életutat, jövõstratégiákat, a szabadidõs tevékenységeket, mint a szórakozás, a zenehallgatás, az öltözködés. Célcsoportjai a tizenhat-huszonéves fiatalok
voltak, ezen belül pedig a fiatalok helyzetére, életstílusára, cselekvési mintáira fektetett fõ hangsúlyt.
A kutatás eredménye egy esettanulmány, amely két fõ fejezetbõl áll. Az elsõ a szocializáció folyamatában
lévõ ifjúság letapogatása, a második – talán kevésbé kidolgozott – a tizen- és huszonéves fiatalok csoportjainak feltárása, kultúrájának vizsgálata a zenei stílusirányzatok, valamint a szabadidõtöltés mentén.
20
Csíkszereda a Keleti Kárpátok hegyvonulatában, a Csíki medencében, az Olt folyó partján fekszik,
Budapesttõl 740 kilométerre. Közeli nagyobb városok: Brassó (101 km), Kolozsvár (267 km) és a fõváros,
Bukarest (272 km). 1968 óta Hargita megye székhelye. Lakosságának száma közel 46 000 fõ. A lakosság
háromnegyede magyar anyanyelvû (74 %), 0,5 % a roma lakosok aránya. A megyeszékhely a régió
tanulói és az aktív munkaerõ számára vonzerõt jelent. A munkanélküliség Csíkszeredán 2001-ben az
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szempontból is magyarázza. Egyrészt oka lehet, hogy a nyugati, ill. a nagyvárosi irányzatok (itt elsõsorban a Kolozsváron és Budapesten tanuló, esetleg dolgozó, de több-kevesebb rendszerességgel hazajáró diákokra gondol) még nem érték el a várost. Másrészt
a fiatalok többsége a tömegkommunikációs eszközökön át közvetített zenére szórakozik, és az ott közvetített kulturális minták szolgáltatnak számára alapot. Az ízlés- és a
stílusmeghatározó – a gondolkodást, a cselekvést, a külsõségeket befolyásoló – zene közvetlenül a csíkszeredai helyi kereskedelmi rádión keresztül hat a hallgatóra, vagy a szórakozóhelyek lemezlovasai (DJ-i) által. A román zene csupán a diszkóban kedvelt, a rádió elsõsorban magyar és már slágerré lett külföldi zenét közvetít. A kutató ezért
elsõsorban a terek, a helyszínek, a szórakozóhelyek közönségének összetételét vizsgálta.
Általában tudta csak követni egy-egy iskola csoportösszetételét, a hangsúlyt itt is inkább az iskolák között meglévõ presztízsharcra, rangsorolásra fektette. A zömében vegyes zenei stílusirányzatokat közvetítõ szórakozóhelyek bemutatásánál pedig azok színvonalát, a szórakozás idõbeli struktúráját elemezte. A Csíkszeredán fellelhetõ csoportok
leírása kevésbé részletes, így csak részben állítható párhuzamba a kaposvári anyaggal. Ám
az is kétségtelen, hogy a negatív válaszok, eredmények, a meglévõ hiányok éppen olyan
informatívak, mint a pozitívak. A fellelt stílusirányzatok közül a rockerek elsõsorban az
idõsebb huszonéves fiatalok csoportja, részvételük, számuk meghatározó Csíkszeredán,
de a környezõ településeken is: Gyergyóban, Szentgyörgyön. Nagyobb koncertekre pedig
elsõsorban Kolozsvárra és Vásárhelyre járnak. A mai rockerek baráti közösségeket alkotnak, összetartanak, 15-28 éves korúak, együtt szórakoznak, sajátos külsejük alapján könynyen megkülönböztethetõk más fiataloktól. Sajátos a zenéjük és a táncuk is. Leginkább a
csíkszeredai diszkósokat ítélik el, akiket igénytelen zenéjük, pénzközpontúságuk, divatos
külsejük, vagány viselkedésük miatt „cinkelnek”, szólnak meg. A másik nagyobb csoport
az alternatívoké. Õk azonban eltérõ azonosító és megkülönböztetõ jegyekkel bírnak, mint
a magyarországiak. Székelyföldön õk az extrém sport ûzõi és kedvelõi (a gördeszkások,
a görkorcsolyások, a biciklisek). Csoportjuk két részre bontható, az egyik az ún. „old
school” irányzat képviselõi: más zenével, külsõségekkel, szórakozási formákkal, a másik pedig az ún. „new school”-é. E csoportok a városban megjelenõ legújabbak, legdivatosabbak, ebbõl adódóan a legérdekesebbek. A baráti körök laza kapcsolata, a sport szeretete, a divatkövetés, a drága és extrém külsõségek elõtérbe kerülése, a digitális zene
megléte jellemzõ csoportjaikra. E stílusirányzatot – feltehetõen – más nagyvárosokban
(elsõsorban Kolozsváron) tanuló diákok tették népszerûvé, követendõvé. Elkülönül szó18

országos átlag alatt maradt (a 8,8 %/-hoz képest itt 5,2 %). A városban 2 elméleti líceum, 1 mûvészeti,
4 szakközép- és egy speciális iskola mûködik fogyatékosok számára, valamint egy egyházi. Az elmúlt
tanévben 2640 a gimnáziumba, 3467 a líceumba, 362 a posztlíceumba járók száma. 1127 diák iratkozott
be szakiskolába. A 40 oktatási intézménybõl 13-ban vegyes – román-magyar –, kettõben román nyelvû
oktatás folyik. 1989 után elindult Csíkszeredán is az egyetemi képzés, négy egyetemnek van itt kihelyezett
tagozata. 2001-tõl pedig a Sapientia – EMTE magánegyetem megalapításával – 200 diákkal –
Csíkszereda egyetemvárossá nõtte ki magát.
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rakozóhelyük, fogyasztási szokásaik. Ez utóbbira a tömény szesz kerülése, az energiaitalok elõtérbe helyezése, a zene pörgéséhez igazodó ajzószerek, kábítószerek különbözõ formáinak megléte jellemzõ. A diszkósok márkás külsõségeikkel tömegdivatot képviselnek. Fontos az autó, a mobiltelefon, a kondíció megõrzése, itt még divat a magas
talpú cipõ. A csoportok egymást – hasonlóan a kaposvári eredményekhez – abszolút negatívan minõsítik, külsõségek alapján ítélik meg. E minõsítés utalhat a külsõn túl a viselkedés módjára vagy a szórakozási szokásokra.
Székelyudvarhely21 – részben kisváros lévén – a Kaposváron tapasztalható ifjúsági
csoportosulások teljes skáláját nem képezi le. Bár a fiatalok körében a divatkövetés –
az öltözködésben, a szórakozásban, a zenei preferenciákban – nagy hangsúlyt kap, ám
markánsan elkülönülõ ifjúsági csoportokról – a székelyudvarhelyi kutató szerint –
csak kis léptékben beszélhetünk. Ma rögzíthetõ ifjúsági csoportok/csoportosulások a
diszkósokon belül – az öltözködésükben, viselkedésükben elkülönülõ – rapperek kisszámú csoportja. A diszkósok képezik a fiatalok jelentõs részét, a város fiataljainak
kétharmadát – háromnegyedét. Õk elsõsorban a tizenévesek, közöttük is sok a vidéki.
Mind a szórakozás módjában, mind az öltözködésben kitûnnek még a rockerek és metálosok csoportjai. Arányuk a fiatalok egytizede – egynegyede között becsülhetõ
Székelyudvarhelyen. Az alternatív, mint fogalom, itt nem kapott sajátos, helyi tartalmat, így elsõsorban a magyarországi – a nyolcvanas évekbeli – alternatív zenekarok jelzik e zenei irányzatot. Továbbá az alternatív a „beskatulyázhatatlanok” jelzõje is itt.
A house természetesen már itt is egyre népszerûbb, a kutatásból azonban úgy tûnik, e
zenei stílus mentén még nem képzõdött önálló ifjúsági csoportosulás. Ám a diszkósok
21

Székelyudvarhely a Nagy-Küküllõ mentén fekvõ, hat és félszáz éves kisváros. Viszonylag távol esik az európai utaktól és vasúthálózatoktól, zsáktelepülés. Ám napi többszöri, rendszeres, a várost Budapesttel
összekötõ autóbuszjárata, európai hírû nyomdája, valamint számos televíziós csatorna megléte nem engedi elszigetelõdni a fiatalokat. Lakosságának száma meghaladja a 37000 fõt. A magyar anyanyelvû lakosság aránya 97,8 %, a románok itt kisebbségben vannak, számuk kb. ezer fõre tehetõ. Jelentõs a város migrációja, a környezõ településekrõl beköltözõk – 20-34 évesek – száma, beházasodása, valamint a
városlakók külföldi elvándorlása. Az 1989-es fordulatot követõen a várost a vállalkozások paradicsomaként emlegetik. Iskolavárosi hagyományai és ipara ide csábítja a vidéki fiatalokat. Az oktatásban résztvevõk száma Székelyudvarhelyen folyamatosan nõ. A középszintû oktatásban 3036 diák vesz részt. A városban posztlíceumi és mesterképzés is folyik. Fõiskolái újabb keletûek, kihelyezett tagozatként mûködnek
180 diákkal. A nyolc osztálynál magasabb szintû oktatási alrendszerben 5000 fõ vesz részt.
Székelyudvarhely egy sajátosan tradicionális berendezkedésû régió, ahol azonban – a város felszívó hatásának, valamint a nyugati mintáknak köszönhetõen – megindult a fiatalok szülõktõl való elköltözése. Ennek határt, gátat az ingatlanárak emelkedése szab. A fiatalok jövõképét nagymértékben befolyásolja a változásokhoz való alkalmazkodás, a kevésbé kiszámítható iskolai és munkahelyi életút. A fiatalok terveiben
Magyarország – és más nagyvárosok – célországként, célpontként szerepelnek. A visszatérõk, a szerencsét
próbálók a külföldi munkavállalással keresett pénzbõl vagy elköltöznek a szülõi háztól, vagy valamilyen
vállalkozásba kezdenek. Többen ez utóbbi mellett döntenek.
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széles táborában egyre több a house-osokra utaló jel. Az „aranyifjaknak” nevezett újgazdagok, a „vagányok” száma egyre szaporodik Székelyudvarhelyen is.
Punkok és szkinhedek meglétérõl egyik erdélyi kutató sem számolt be, jóllehet a fogalmat, ill. e csoportosulások jellemzõit – elsõsorban néhány Magyarországról hazatérõ
fiatal jóvoltából – a fiatalok ismerik. Mind Csíkszeredán, mind Székelyudvarhelyen találkoztunk olyan csoportmeghatározással, amely Magyarországon az elmúlt évtizedre/évtizedekre volt jellemzõ. Csíkszeredán a diszkóba járókat „digóknak” nevezik, a
rockereket „hobosoknak”, Székelyudvarhelyen a kemény rockot hallgató bõrdzsekiseken kívül – vélik a megkérdezettek – sok olyan fiatal él, aki a nyolcvanas-kilencvenes
évek hippi divatját követi. Jellemzõ rájuk a bársonynadrág, a hosszú pulóver és a nyaksál. Pontos részleteket azonban nem tudunk meg egyik fent említett csoportról sem.
Sajnálatos módon – mindkét kutatóhelyen – a nagy hagyományokkal rendelkezõ néptánc mozgalom megszûnõben van, már nem gyakorol olyan nagy vonzerõt a fiatalokra,
mint néhány évvel korábban. A fogyasztási szokások között Székelyföldön is jelen van
az alkohol és a cigaretta, de a különbözõ drogok meglétére is utalnak a kutatók. A megváltozott ifjúsági státusz – ami a meghosszabbodott ifjúsági életszakaszt, az oktatási intézményekben való navigálást, a divatkövetést, a sajátos fogyasztási szokásokat, a tömegkommunikációs eszközök használatát illeti – már e székelyföldi kutatópontokon is
rögzíthetõ, ám mindez itt „késleltetett fázisban” jelentkezik. Az egzisztenciális önállósodásnak elsõsorban nem szemléletbeli, mint inkább gazdasági okai vannak. A fiatalok
politikai érdeklõdése itt sem hangsúlyos.
Az ifjúsági csoportkultúrák témakörében a tanulmány szerzõjétõl eddig megjelent
publikációk, illetve kiadás alatt álló kéziratok jegyzéke:
[1] Mai ifjúsági csoportkultúrák egy dunántúli városban. A disszertáció tézisei. In:
Somogyi Múzeumok Közleményei XIV. Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága.
Kaposvár, 2000. 441-451. p.
[2] Önkifejezés a mai magyar ifjúsági csoportkultúrákban. (Konfliktusmegelõzés).
In: Jeles jogok – jogos jelek. Nyelvi jogok – társadalmi konfliktusok. Magyar Szemiotikai Társaság. Budapest, 2000. 165-190. p.
[3] Gegenwärtige Gruppierung unter Jugendlichen in Ungarn (in Kaposvár)
(aufgrund sozio-relevanter Musiktrends). Europäische Zeitschrift für
Semiotische Studien. Signs, Music, Society I-III. ISSS – Institut für SozioSemiotische Studien. Wien-Budapest-Madrid- Perpignan, 2001. I. 295-315. p.
[4] A zûrkorszak gyermekei. Mai ifjúsági csoportkultúrák. Századvég Kiadó. Budapest, 2002.
[5] Contemporary youth group cultures in a town in Western Hungary. Acta
Ethnographica Hungarica. Budapest (in Press)
[6] „Buli van”. A mai városi fiatalok szórakozási formái és alkalmai. Studia
Ethnologica Hungarica 7. Pécs (in Press)
[7] Az öltözet mint kulturális szimbólum. Az üzenetek kódolása és jelenkori dokumentálása. Néprajzi Múzeum. Budepest (in Press)
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SCREENAGEREK.
KULTÚRÁK KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓ AZ ISKOLÁBAN
(Horkai Anita)
„– Szeretnék egy kis értelmet csöpögtetni a fejedbe, fiam.
Szeretnék segíteni rajtad. Segíteni, ha tudok.
Tényleg szeretett volna. Lehetett látni.
Csakhogy más nyelven beszéltünk, ez a vicc.”
(Salinger: Zabhegyezõ)
Napjaink ifjúságkutatásainak alapkérdése, hogy milyen érzés fiatalnak lenni a XXI.
század küszöbét átlépve, mirõl ábrándoznak, mitõl félnek, mik a céljai e generáció tagjainak. Amikor a kutató felteszi számukra ezeket a kérdéseket, a válaszok hallatán el
kell gondolkodnia azok tényleges jelentésén, hiszen a kívülálló joggal érezhet valamiféle ûrt, kiábrándultságot, céltalanságot, vagy jövõkép-nélküliséget. Mindez azonban
nem így van, s ami a félreértés alapja, és ami miatt paradoxonok sokaságát sorakoztathatjuk fel a fiatalok világértelmezéseit vizsgálva, az az alapvetõ fogalmak eltérõ értelmezése, s ezeknek a különbözõ értelmezéseknek az egyidejû jelenléte a kultúrában
(Horkai, 1999: 36).
Lényeges a virtualizáció szerepének felértékelõdése, amit elsõsorban a média segít elõ. Ennek hatására jelentõs változások mennek végbe olyan kategóriákban, mint
idõ, tér, valóság, kapcsolatok, közösség, nyilvánosság, ideiglenesség, véglegesség, bonyolultság vagy cselekvés. Más lesz az értelmük, jelentésük és jelentõségük a kultúrában, ezért egyre inkább referencia-nélküliség figyelhetõ meg, a személyes értelmezések válnak döntõvé (Havass, 1988: 331). Nem áll rendelkezésre más módszer, mint
egyfajta jellemzés, a klasszikus értelemben vett tudomány nem képes ezt a szintet kezelni (Derrida, 1994). Felértékelt szerepe van a cselekvõ attitûdnek, az élmény, átélés
kap hangsúlyos szerepet. Ezek a tartalmak verbálisan történetek és szimbólumok sokaságán keresztül formálódnak és közvetítõdnek, így módszertanilag kizárólag a kulturális antropológia kutatási technikái, a résztvevõ megfigyelés és az interjúk által
megfoghatóak.
1997 és 1999 között zajlott egy kulturális antropológiai terepkutatás, melynek célja egy Magyarországon még leíratlan és definiálatlan ifjúsági szubkultúra vizsgálata
volt, mely az amerikai irodalomban a screenager-kultúra vagy techno-kultúra elnevezést kapta. A technikai vívmányok hatással vannak kultúránkra, sõt újfajta kultúrát
alakítanak ki, melynek jellemvonásai tetten érhetõk az abban felnõtt és a benne élõk
hétköznapjaiban (techno-kultúra). A screenagerek a televízión, számítógépen, elektronikus zenén felnõtt generáció tagjai, akiknek természetes közeget jelentenek a technikai eszközök, világképükbe beépülve azok hatására formálódik gondolkodásmódjuk, s
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ezzel párhuzamosan újfajta képességeik alakulnak ki. A screenager szó három angol
szóból tevõdik össze: screen (képernyõ), teenager (tizenéves), screen-age (képernyõkor) (Kömlõdi, 1997, 21). Három alapvetõ megkülönböztetõ jegy jellemzi ezeket a fiatalokat: (1) a technozenék preferálása, (2) az ehhez kapcsolódó szórakozási formák
(partik) elõnyben részesítése egyéb lehetõségekkel szemben, (3) a televízió, a számítógép és az Internet aktív (mindennapos) használata. Ez azt jelenti, hogy információik
nagy részét képernyõkrõl szerzik, játékaik nagy része is video-, vagy egyre inkább virtuális valóságokat is felhasználó számítógépes játékok. Képesek szimultán feldolgozni
a világ eseményeit, akár több csatornát egyszerre nézve – ennek technikája a szörfözés
(a tévécsatornák folyamatos váltása, vagy párhuzamosan több Web-lap futtatása) –, s
mindeközben igénylik a monoton, repetitív, gyors ritmusú, mesterséges hangeffektusokat tartalmazó technozenéket, s a hétköznapokban nem tapasztalható fényhatásokat.
(Horkai, 1999)
A szubkultúra-vizsgálat eredményeképpen felszínre kerültek azok a kulturális
problémák, melyeket a hagyományos iskolarendszerbe való belépés generál. Egy új és
kevésbé ismert ifjúsági szubkultúra tagjainak megjelenése a tradicionális iskolarendszerben sohasem volt akadályok nélküli folyamat. Az ütközési felületek forrása az eltérõ értékrendszer és gondolkodásmód, mely nem csak generációk között (tanár – diák),
hanem generációkon belül is jelen van (eltérõ kortárs szubkultúrák). A screenagerek
életterének jelentõs részét képezi az iskola, melynek tanuló- és tanárközössége több
szempontból heterogén és multikulturális. A kulturális diverzitás megjelenése az iskolában sohasem problémamentes (Feischmidt, 1997: 9; Boreczky, 1999: 26-38), hiszen az
iskola a kultúra közvetítésének egyik módja (Deme, 1994: 12), így szükségszerû a kultúrák és etnikumok közötti feszültség feloldása az intézményen belül. A terepmunka
során feltárt tudásanyag segítségével javaslatok tehetõk majd az iskolában jelen levõ
kulturális feszültségek csökkentésére.
Alapvetõ problémaként jelenik meg, hogy az eltérõ generációs, kulturális és társadalmi jellemzõk miatt a diákság és a tanárok jelentõs része nem rendelkezik közös kulturális nyelvvel, melynek következtében az iskolai és a személyes kommunikáció nem
mûködik, a tanár és a diák nem egy nyelvet beszélnek. Közismert, hogy szakadék tátong a gyerek mindennapjai és a társadalom által alkotott gyermekkép között
(Böhnisch, 2000: 357). A kutatás egyik jövõbeni eredménye lehet ezen szakadék csökkentése, ahol az antropológus a hagyományos fordító szerepét tölti be a kultúrák között, értelmezhetõvé téve egymás számára a különbözõ kulturális nyelveket.
Az ifjúságot alapvetõen foglalkoztatják a boldogulás általános kérdései, és ezt az
életszakaszt az oktatás, a szakmai képzés és a tömegtájékoztatási eszközök társadalmasítják (Böhnisch, 2000: 357). Az iskola feladata, hogy perspektívát biztosítson a tanulók számára, mely motiváló erõvel rendelkezik a tanulás szempontjából is (Báthory,
1992; Kozéki, 1980). Általános problémának tûnik a teljesítmény romlása, mely következhet az oktatás expanziójából, de hozzá kapcsolódik az ifjúság életkörülményeinek
és arculatának átalakulása is. A család, mint érzelmi biztonságot, kultúrát, és az élet123
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hez egyre újabb impulzusokat adó intézmény egyre kevésbé tudja ellátni feladatait.
A gyerekek újabb generációja egy anómiás társadalmi környezetben szocializálódik,
legfontosabb tájékozódási pontjai a média által generált sztárok, a diszkó és a presztízsfogyasztásra kényszerítõ áruvilág. Másrészt az iskola még nem nézett igazán szembe azzal a hatással, melyet a televízió gyakorol a felnövekvõ nemzedék egész kultúrájára.1
A diákok ahhoz szoktak, hogy szórakoztassák õket. Ha legkevésbé is unatkoznak, csak
fordítanak egyet a sávváltón, és másik csatornát keresnek (Lasch, 1996: 241). A vizualitás
szerepe fokozottan nõ a felnövekvõ nemzedékeknél, s a gyerek elméjében felhalmozódó
ismeretek egyre csökkenõ aránya származik az iskolából (Knausz, 1999: 47-54).
Az ifjúkor életkori sajátosságai közé tartozik a fokozott öntudat és önállóság kialakulása, a „centrumba kerülés” vágya (Kelemen, 1981: 507). Ezen igény és képesség kialakítását elõsegíti a nevelés és a tanulás folyamata. A nevelés minden esetben társadalmi és kulturális meghatározottságú, társadalmi hatások irányítják: viszonyok és a
jellemzõ értékrendszer, maga a szociális tanulás is interakciós és kulturális összefüggésben megy végbe (játék, munka) (Kelemen, 1981: 103; Goslin, 1976: 54). A városi fiatalok személyisége a család, iskola, társadalmi szervezetek, kortárs csoportok, társadalmi értékek és ideológiák hatására formálódik (Szekeres, 1995: 89).
A mai posztmodern társadalom kultúráját a különbözõ típusú kulturális médiumok, illetve a hozzájuk kapcsolódó termelõ szervezetek alkotta hálózatok határozzák
meg. Ehhez a struktúrához igazodva különülnek el és maradnak fenn a tömeg-kulturális, az osztály-kulturális és az életmódhoz igazodó kínálat termelésének, forgalmazásának hálózati, illetve az általuk elért és megszerzett közönségcsoportok (Wessely,
1998, 25).
A szakirodalom jelentõs hangsúlyt fektet a média hatására, mely értelmezhetõ
a techno-kultúra részeként. A kutatás szempontjából a médiának, mint kultúraközvetítõ eszköznek van relevanciája.
A kultúra meghatározásának három általános vállfaja van: egyrészt folyamat, ebben az értelmében az egyetemes emberi létezésre vonatkozik, másrészt dokumentum,
vagyis mûvészet, mûalkotások, harmadrészt életmód, vagyis jelentések és értékek öszszessége (Williams, 1998, 33). A média mindhárom értelemben képes közvetítõ lenni,
s a kultúraközvetítés mellett az információs, a szórakoztató és a rábeszélõ funkció is
releváns. A modern ember számára a tényleges, megtapasztalt eseményeken alapuló
világkép már csak egy csekély tartománya annak az összetett, tág világképnek, amelynek a formálódásában döntõ szerep jut a tömegkommunikációs eszközöknek és intézményeknek. A mediatizált valóság, mint közhasznú metafora éppen azt fejezi ki, hogy
1

Egy 1995-ös felmérés adatai alapján, ahol 1525 középiskolás és 703 általános iskolás tanulót kérdeztek
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a diákok családjának 53%-a rendelkezik két televízióval, 20%-a három televízióval, 2%-a pedig négy (!) televízióval. A mûholdas adások 60%-uk számára hozzáférhetõ, a
videóval való rendelkezés közel 70%-os, a számítógép a középiskolások családjának 44%-ában, az általános iskolások családjának 40%-ában megtalálható (Velkey, 1996, 255).
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a média közvetít közöttünk és a való világ között (Gálik, 2000: 248). A tömegkommunikációs termékek vásárlására – beleértve az eszköz- és készülékvásárlásra fordított beruházásokat is – mind többet költött a világ lakossága az elmúlt évtizedekben, a médiatermékek fogyasztása összességében reálértékben is határozottan emelkedett.
A média az információs társadalmak egyik húzóágazatának tekinthetõ (Gálik, 2000:
253). A terméknek pedig egyszerre két piaca lehet: egyrészt a nagyközönség, másrészt
a hirdetõk piaca.
A tévétársaságok politikájának áldozatai és a reklámok nagy részének címzettjei
a gyerekek. A tévéreklámok tehát megjelennek az iskolákban is, s a propaganda itt öszszeolvad az információval. Ennek az üzletpolitikának a hátterében a következõ felfogás áll: „A gyerek, akit eléggé fiatalon megszereztél, ...hosszú évekig a tiéd marad.”
(Edwards, 1999: 74; Korten, 1996: 187). Úgy tûnik, hogy az élet könnyedén megvásárolható, ezt alátámasztandó kialakultak a tömegtermelés intézményei, ezek pedig kialakították a tömegtermelés kultúráját: minden elõállított termék társai tucatjaival került a piacra. Ez a piac egyre inkább a televízión keresztül közvetítõdik a társadalom
felé (Korten, 1996: 185). A technika áthatotta mesterséges környezet lassan megszokott
„természetté” alakul át, így megváltozik a hagyományos természetfogalom, ami az emberi személyiségre is hatással van (Bausinger, 1995).
A témával foglalkozó kutatók, futurológusok szerint mindez nem lesz következmény nélküli folyamat, ám a vélemények két ellentétes pólus felé orientálódnak: az optimisták szerint tökéletes lesz az adaptáció, a pesszimisták szerint az emberiség a vesztébe rohan. (Kömlõdi, 1997: 21-22; Harman, 1998: 73) Mindkét vélemény tartalmazza
azt az elõfeltevést, hogy a technikai vívmányokkal való fokozott együttélés hatására
a mostani egyensúly (ha van ilyen) felborul, módosulnak a valóság-kritériumokra, értékekre vonatkozó nézetek (Havass, 1998; Lányi, 1998).
Fontos megnézni, hogy az iskola, illetve az oktatás milyen szerepet tölt be a globális információs társadalom termelésében.
A tudományos-technikai fejlõdés felgyorsulása és a rohamos társadalmi változások kiélezték az oktatás és a társadalmi-gazdasági fejlõdés ellentmondásait. Megszûnt
az oktatási rendszerek és az oktatott ismeretek korábbi stabilitása. Egy ilyen folyamat
következményeivé válhatnak a sorozatos oktatási reformok (Káposztás – Koncz –
Monigl, 1984: 90). A posztindusztriális társadalomnak új evolúciós kihívásnak kell
megfelelnie. Ez a kihívás a mûszaki-tudományos rendszerek állandó evolúciójával való lépéstartás. Rendszeres az új technológiák, gépek, eljárások megjelenése, s ez egy
olyan turbulens folyamat, melyhez az oktatásnak, szakképzésnek is alkalmazkodnia
kell (Gerken, 1993, 128; Koncz, 2000, 348). A fejlõdõ országokban jellegzetes probléma, hogy kedvezõ gazdasági kondíciók mellett (olajban gazdag ipari ország, pl. Borneó), a végzettek csak mintegy 35 %-ának van folyamatos munkája, s ez nem a munkahelyek kevés számának, hanem az elavult technikai tudásnak a következménye. Itt
figyelték meg azt is, hogy a technológiához fûzõdõ viszony kulturálisan meghatározott (Minnis, 2000, 252).
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A múlt század végétõl jelentkezõ technológiai változásokhoz az ifjúsági kultúra tudott a leghatékonyabban alkalmazkodni. Az ebben a korszakban felnõtt fiatalság
szembesült elõször azzal, hogy tudása elavulhat, nem örök érvényû, és ennek következtében folyamatos megújítást, frissítést igényel (life long learning koncepciója). Az ifjúsági kultúra tehát tartós mindennapi kultúrává válik, melynek értékrendje gyökeresen különbözik az idõsebb generáció értékrendszerétõl.
Ezen a ponton merül fel az elitkultúra és tömegkultúra közötti konfliktus kérdése,
hiszen az ifjúsági kultúra nagy részét felszívja a kommerciális népszerû kultúra (Gans,
1998: 116). Úgy tartják, hogy a felnövekvõ nemzedék jelentõs része nem találkozik az
aktív, élõ kultúrával, számukra marad a populáris zene, illetve a televízió kínálata, s a
commedia dell’ arte világát idézõ ingyenes népszórakoztatás, a „pláza-kultúra”.
A heterogén társadalmakban a különbözõ csoportok és csoportosulások harca az
erõforrások és a hatalom elosztásáért nem korlátozódik szigorúan a gazdaságra és a politikára, hanem kiterjed a kultúra kérdéseire is. Az elit kultúra képviselõi erõsen kritizálták és lenézték a tömegmédia és a fogyasztói javakat elõállító iparágak kínálta tömegkultúra kedvelõit. A hatvanas évek végétõl kezdõdõen azonban lényegesen más
irányt vett a kritika. Egyfelõl egyes kritikusok felhagytak a népszerû kultúra elleni támadásokkal, mert új és nagyobb ellenséget találtak az akkori ifjúsági kultúrában,
amelynek politikai radikalizmusát, hedonizmusát, miszticizmusát és nihilizmusát nem
gyõzték bírálni. Másrészt megfigyelhetõvé vált, hogy a népesség jelentõs részénél már
nincs kapcsolat a társadalmi helyzet és a kulturális stílus között (Gans, 1998: 115-116).
A tömegkultúra profitszerzésre szervezõdött ipar, a profit érdekében tömeges közönséget vonzó, homogén és szabványosított terméket kell elõállítania. A létrehozott
termékek kínálata alakítja az ízléskultúrát, mely választásokból létrejövõ kultúraként
határozható meg, s mint ilyen, a fogyasztói magatartásra reflektál. Ha a népszerû és
magas kultúrát, mint gazdasági intézményt vizsgáljuk, a kettõ közötti különbség lecsökken (Gans, 1998: 123). És felmerül a kérdés, hogy a jelenlegi oktatási rendszer
(a kötelezõ oktatás szintjén) mit támogat.
Az oktatás felfogható kulturális termelésként, tekintve, hogy a tanulás legfõbb
hasznát a kulturális érzékenység és az általában vett kulturális tõke jelenti. Bár a tömeges és elbürökratizálódott oktatási rendszer az iskolai képzés üres formalizálásához
vezetett, amelyben az osztályzatok és fokozatok merõben külsõdleges bizonyítványok
lettek azáltal, hogy a tanulás a legtöbb diák számára elvesztette „belsõ” kulturális értelmét. A tanárok társadalmi identitása viszont még õrzi a kultúratermelõ szektorban
való részvétel szubjektív presztízsét, ami arra ösztönzi õket, hogy fogyasztásuk inkább
a kultúra esztétikai vonatkozásaira, semmint anyagi vonatkozásaira irányuljon
(Collins, 1998: 169).
Az iskolának tehát be kell neveznie egy olyan versenybe, melynek következtében
újfajta feladatokat is meg kell oldania. Napjainkban sorozatosan megfogalmazódik az
igény, hogy a nevelés-oktatásnak felügyeletet kell vállalnia a tömegkultúra termékei,
és a média világában való eligazodásban. Meg kell tanítaniuk a média üzeneteinek
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struktúrájának megértését, s erre szükség van az Internet esetében is. Ez nemcsak az
egyén számára releváns választás segítése miatt merül fel, hanem legfõképpen azért,
mert a média nem kizárólag tudósít, hanem interpretál is. Ezért a kritikus szemlélet
kialakítása elengedhetetlen (Justin, 1999, 90). Lowell Monke felhívja a figyelmet arra,
hogy a média és az Internet oktatásba történõ bevonásával kapcsolatban megfeledkeztünk egy fontos dologról, mégpedig a rejtett tanterv „hidden curriculum” elméletét alkalmazni a fent említett médiumokra (Monke, 1998, 149).
Vannak olyan vélekedések, hogy a tömegkultúra ilyen mértékû burjánzása múló
divat, s egy új paradigmaváltással meghaladottá válik majd. A jelen nem ezt mutatja.
A témára vonatkozó kutatások, melyek modellként szolgálhatnak a késõbbiekben,
elsõsorban a skandináv területekrõl származnak. Egy norvég kutatás érdekes összefüggéseket mutat a kulturális jellemzõk és a szociális terek között (Laegran, 2002). Alapvetõ megállapítása, hogy az újfajta információs és kommunikációs technológiák (ICT)
megjelenése változást hozott a kulturális életbe. Az Internet (Internet-kávézó) például
egy vidéki város vagy község számára adott esetben fontosabb lehet, mint egy nagyváros számára, hiszen segítségével javítani lehet a kommunikációs lehetõségeket. A jobb
információ-áramlás lehetõséget ad a településnek a jelenben való jobb tájékozottságra,
egyfajta „up to date” állapot fenntartására. Az Internet, mint kulturális médium jelenik meg, ami emlékeztet a divatos városi trendre, az Internet-kávézó emlékeztet a városi kávézókra, s felajánlja a városi ritmus illúzióját.
A fiatalok szubkultúrájának tanulmányozása során kiderült, hogy nagyon sok idõt
töltenek úgy együtt a kortárscsoport tagjaival, amit õk úgy definiálnak, hogy „nem csinálni semmi különöset” (Coleman, 1961). Vidéken ez a tevékenység mindenféle korlátozás nélkül ûzhetõ, hiszen általánosan elterjedt nézet a vidéki városokról is, hogy
„nincs mit csinálni, nincs hova menni” (Laegran, 2002: 158). Ahol ezek a fiatalok
a „semmit csinálják”, az mégis többnyire meghatározott hely. A norvég esettanulmányban például egy benzinkút vagy adott esetben az Internet-kávézó. Ennek magyarországi megfelelõi lehetnek a parkok, lakótelepi játszóterek (Rácz, 1996), klubok, esetleg
kocsmák. Laegran „techno-tereknek” nevezi ezeket az objektumokat, amelyek arra valók, hogy a fiatalok találkozzanak, s érdeklõdési körüknek megfelelõ szociális életet éljenek, vagyis „ne csináljanak semmi különöset”.
A technológiának ezeken a techno-tereken kiemelt szerepe van, szimbolikus jelentéssel bír, érték-meghatározó, s emiatt más értelemben jellemzi a fiatalok kultúráját,
mint a felnõttekét (Laegran, 2002: 159). A benzinkutat azok a fiatalok preferálják, akik
érdeklõdésének fókuszában az autó áll. Az interjúkból egyértelmûen kiderül, hogy aki
„nem bír sokáig egy helyben ülni”, az nem az Internet-kávézóban fogja az idejét tölteni. A benzinkút-kultúrához hozzátartozik a sebesség szeretete, az autók, a veszély keresése, a versengés és az alkohol, illetve bizonyos esetekben a drogok is megtalálható
alkotóelemei a fiatal fiúk kultúrájának (Kraack – Kenway, 2002: 148). Ez a kialakult
szociális tér, emellett alternatív lehetõség a kialakított tér, az Internet-kávézó. Az ide
járók érdeklõdésének középpontjában a számítógép áll. Ez több síkon is virtuális tér127

Horkai Anita

ként jelenik meg a fiatalok életében. Egyrészt kapcsolatba kerülhetnek a cyber-térrel,
másrészt akkor is mehetnek oda, ha történetesen nem is tudják használni az eszközöket. A benzinkút-kultúránál megjelenik az alkohol és esetenként a drog, a kávézóban
pedig az Internet-függõség. A szakirodalom szerint a nethasználók 6%-a szenved függõségtõl, ami 200 millió internetezõre vetítve 11,4 millió fõt jelent. A pszichológusok
szerint a hálózat rendszeres használatának a vonzerejét az intimitás és az idõtlenség
érzete, továbbá a tilalmak hiánya adja (Halász, 2000, 279).
A digitális forradalom következményeként felértékelõdött és eladható termékké
vált a virtualitás (pl. DisneyWorld), s a képernyõk által újfajta kulturális identitások
teremtõdtek (György, 1997). A szakirodalom szerint a techno-kultúrához különféle
szocio-ökonómiai magatartásformák kapcsolódnak. Ilyen a narcisztikus személyiségjegyek megjelenése és elterjedése, az élményközpontúság vagy a fogyasztói magatartásminták.
Napjaink kultúrájában felértékelõdött szerepe van az élmény fogalmának. A mindennapokban számottevõ az átélt tapasztalat jelentõsége, melyhez gyakran társulnak
a változatos, érdekes, nem mindennapi jelzõk. A pszichológiai kísérletek azt mutatják,
hogy mindenkinek szüksége van a mindennapi ingerekre, élményekre, minden ember
jellemzõje az ingeréhség. Az ingerszegény környezet múló pszichózist vagy legalábbis
átmeneti lelki zavarokat okozhat (Berne, 1984, 17; Atkinson, 1995, 303; Scitovsky,
2000, 364). Az emberek tehát motiváltak arra, hogy ingereket keressenek, aktívan felderítsék, explorálják környezetüket (Atkinson, 1995, 302). Az egyének azonban
különbözõek e motívum erõsségében, különbözõ mértékben igénylik a merész kalandokat, az új típusú szenzoros ingereket, a társas környezet izgalmait és az unalom elkerülését. Az élményt a „valóságos” mellett a „virtuális” is egyaránt hordozza. Az élménykeresés személyiségvonás, azaz különbözõ helyzetekben változatlan marad. Ez a
magatartásforma erõteljesen támogatott a narcisztikus személyiségjegyek által.
A narcisztikus személyiségjegyek legelõször az amerikai fogyasztói kultúrával párhuzamosan, mint annak jellemvonásai lettek leírva. Ez a folyamat a hatvanas évek politikai zûrzavara utánra tehetõ, amikor az emberek visszavonultak a pusztán személyes
elfoglaltságokhoz. Meggyõzték magukat arról, hogy legfontosabb a pszichikai önfejlesztés, érzelmeik megismerése, az étrendjük megreformálása, a kontextus nélküli szabadidõs tevékenységek: hastáncleckék, keleti bölcseletekben való alámerülés. A pillanatnak élni, ez lett a fõ motivációs hajtóerõ, a jelennek élni és nem az elõdöknek, nem
az utódoknak. Egyre kevésbé érzi az egyén, hogy része a történelem folyamatának,
hogy láncszem lenne a múltbeli és a jövõ felé tartó nemzedékek között (Lasch, 1996,
17-18). Napjainkban két hatás figyelhetõ meg, amely a narcisztikus személyiségtípust
mind nagyobb jelentõséghez juttatja. Az egyik a bürökrácia, a másik pedig a kultúra
technikai újratermelése: a mozgó-, fény- és hangképek elburjánzása a társadalomban.
A jelen embere képek és visszhangok forgatagában él, ezek a képek megragadják és lassítva visszajátsszák élményeiket. Az élet így képek és elektromos jelek, azaz fényképpel rögzített és lejátszott benyomások sorozatává válik (Lasch, 1996, 83). Az ilyen mér128
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tékû és minõségû kommersz ingerek szolgáltatását felvállalta a szórakoztatóipar, a televízió, a rádió, az Internet.
A techno-kultúrához is kapcsolódó a narcisztikus személyiségjegyekbõl táplálkozó
jellegzetes szocio-ökonómiai magatartásforma: a fogyasztói magatartás. Az információs társadalmat megelõzte a tömegfogyasztásra épülõ társadalom, ami a klasszikus ipar
korának megfelelõ gazdasági forma (Gerken, 1993, 116-117). A fogyasztó lehet irracionális, babonás, a hagyományokhoz ragaszkodó vagy kísérletezõ kedvû: az egyéni fogyasztó közgazdasági fogalmának lényegéhez tartozik a szuverén választás gondolata.
A fogyasztás tehát nem kikényszeríthetõ (Douglas – Isherwood, 1998, 150).
Ha feltételezzük, hogy a javak elsõdlegesen nem a létfenntartáshoz és a versengõ
hivalkodáshoz szükségesek, hanem a kultúra kategóriáinak megjelenítéséhez és megszilárdításához, akkor valamennyi anyagi birtoktárgy társadalmi jelentést hordoz.
Ezért a kulturális elemzés többnyire a javak kommunikatív használatára összpontosít.
Ebbõl következik, hogy a kultúra anyagi vonatkozása részt vesz az interkulturális
kommunikációban. Az információs kor beköszöntével új eszközök jelentek meg a piacokon, s ezek az eszközök (PC, fax, mobiltelefon) jelentõsen befolyásolták egy adott
közösség kulturális nyelvét. Ezek a technikai eszközök bármely kultúra bármely szituációjában univerzális keretet biztosítanak a kommunikációnak, a technológiával való
bánásmód egy interkulturális nyelv részévé vált (Roth, 2001, 563-565). A modern világpolgár tisztában van vele, hogy az autó mindenütt hasonló formában jelenik meg,
a videorekorder is hasonló elven mûködik, tudja, mit lehet enni a McDonald’s-ban, s
hogy hol tart a „Coca-colonizáció”. A technikai eszközök használatán keresztül értékek és normák közvetítõdnek. A javak tehát a kultúra látható részét alkotják. Látványokba és hierarchiákba rendezõdnek, amelyek teret adnak a megkülönböztetésnek.
A magányos fogyasztó példája pedig gyenge ellenérv azzal az állítással szemben, hogy
a fogyasztás tevékenysége a fogyasztótársakkal közösen az értékek valamely univerzumát hozza létre. A fogyasztás arra használja a javakat, hogy rögzítse, és az emberek és
események osztályozásának képlékeny folyamatában megjelenítse az ítéletek bizonyos
készletét. A fogyasztás tehát rituális tevékenységként is meghatározható. (Roth, 2001,
573; Douglas – Isherwood, 1998, 157)
A technológia beáramlása a kultúrába tehát nem következmény nélküli folyamat.
Azok a változások, melyeket elõidéz, sem szocio-kulturális, sem szocio-ökonómiai
szempontból nem hanyagolhatóak el.
A változások számos kulturális aspektusban megfigyelhetõek. Ezek közül is
a screenagerek idõszemlélete kiemelt figyelmet érdemel. Az idõ érzékelése nem mint
folyamat jelenik meg (múlt – jelen – jövõ), hanem egy kiterjesztett jelen megéléseként,
a mának élés, a pillanatnak élés technikájával. Ez a jelenközpontúság, mint „acid
perspektivizmus” jelenik meg a szakirodalomban (Storey, 1993, 170). Ez a szemlélet
rányomja bélyegét a jövõkép megrajzolására is, hiszen ebben az idõ múlását az éppen
adott feltételek kiélezésével, a jelen elemeinek nagyításával érzékeltetik az emberek.
A mai körülmények, a mai viselkedések, a mai értékrendek kerülnek felnagyítva és in129
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tenzitásukban megsokszorozódva a jövõ ernyõjére. Ez az anticipációs módszer háromféle eredményre vezethet: létrejöhet egy utópista idill, mely az erények megsokszorozásából áll; vagy egy futurulógiai világvége, mint apokalipszis, büntetés; vagy semmi
nem változik (Mérei, 1989, 182). S mivel a screenagerek jelenében csak rövid távú célok szerepelnek, ezek kivetítõdései sem jelennek meg hosszú távú tervekként, s abszurditását attól nyeri, hogy hosszú távú idõintervallumra adott válaszokként jelennek
meg. A jövõre vonatkozó tervek között emiatt szerepelhet tehát teljes joggal a következõ válasz: „Meg akarom nézni a Csillagok háborúja befejezõ részeit.”2
A gondolkodásmód alapjaihoz való hozzáférés egyik módszere a jövõkép megismerése, a tanulók saját jövõjérõl alkotott és a világ jövõjével kapcsolatos elképzeléseik feltárása, leírása.
A következõ interjúrészletek a szubkultúra-vizsgálat alanyaihoz köthetõek, akik
önmagukat is „technosnak” definiálták akkoriban. Mivel megindult a stílus kommercializálódása, ezt ma már kikérik maguknak. Volt egy átmeneti idõszak, amikor a
drum’ n’ bass-sel lehetett azonosítani õket, de mára már ez is kommersz és a körükben
ciki. Az akkori undergroundnak tartott kultúra tagjai tehát folyamatosan kivonultak
ebbõl a körbõl, nem járnak techno-partikba, és fel is nõttek közben. Mindezek mellett
megfigyelhetõ, hogy az akkori underground mainstream-mé válása során a körükben
megfigyelt kulturális elemek is átmentõdtek a késõbbi generáció tagjainak.
„Huszonhárom éve álmodozom, de tudom például, hogy sosem leszek ûrhajós. Egyébként nem akarok semmit, bár sok pénz azért jó lenne.”3
„Folyamatosan álmodozok, ha lesz egy lakásom, hogy fog kinézni, mit csinálnék, ha
nyernék, álmodozok a nyaraimról – mind a pénz miatt. Mert a kivitelezhetõség ettõl függ.”4
„A munkámban fasza szeretnék lenni, pozitív céloknak alárendelni magam. Kényelmes
életet szeretnék, alap kocsi, kis lakás, gyerek férj nélkül. Nem kell férj, pasi lehet. Nem tudom elképzelni, hogy harminc évesen összeakadok valakivel, és azzal kell leélnem az egész
életemet.”5
„Ha a jövõrõl beszélünk, hát furcsa világ lesz. Nem tudom elképzelni, a véletleneken
múlik minden. Nem szoktam tervezgetni, mert úgysem jön be.”6

A screenager technikai eszközökre, technológiára vonatkozó tudása az 1990-es
években és korábban egy szubkulturális karrier részeként megszerzett tudásanyag
volt, 2000 után ez a tudásanyag nagymértékben közvetítõdik már az alapfokú kötelezõ
oktatás szintjén. Ennek következményei egyáltalán nem feltártak, empirikus vizsgálatot igényelnek.
2

Interjúrészlet, 1998. 09. 15. 23 éves fiú.
Interjúrészlet, 1988. 09. 15. 23 éves fiú.
4
Interjúrészlet, 1988. 09. 10. 23 éves lány.
5
Interjúrészlet, 1998. 09. 11. 23 éves lány.
6
Interjúrészlet, 1998. 09. 05. 19 éves lány.
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A technikai eszközök egyre olcsóbbá válnak, emiatt mind szélesebb társadalmi rétegekhez jutnak el. Ebbõl következhet az, hogy egyre általánosabbá válhatnak azok
a kulturális jellemzõk is, melyeket a techno-kultúra elterjedése hív életre, s melyek leírhatók voltak a kilencvenes évek végén egy underground ifjúsági szubkultúraként.
A hipotézis ellenõrzésére kontrollvizsgálatot végeztem egy észak-magyarországi szakmunkásképzõ intézetben 2000-2002-ig (Horkai, 2002). Az ország meglehetõsen depressziós régiójában ez az intézmény a „kontraszelektált dolce vita-t” testesíti meg
a tanulók számára.
Olyan gyerekek kerülnek ide, akik kiestek minden más intézménybõl, a társadalmi perifériához tartoznak, alapvetõ motiváló erõ számukra a mindennapi meleg étel és
télen a fûtött épület. Ilyen körülmények között az iskola és a tanárok szerepe átértékelõdik, nem a hagyományos ismeretterjesztõ, hanem sokkal inkább szociális funkciót
töltenek be. Nem a tényanyag átadása, hanem a tudás iránti igény kialakítása kap fontos szerepet. Ezek az intézmények sokszor öndefiníciós problémával is küszködnek,
mert irányultságuk, értékrendszerük különbözik a többi középiskolától.
A terepmunka helyszínét egy ilyen iskola adta, ahol a kutatás célja a középiskolás
korosztály gondolkodásmódjának, világképi elemeinek, értékrendjének feltárása és
vizsgálata az iskola és kollégium, mint intézményes keret, és a társadalmi aspektusok
változókká való kijelölésével, alkalmazott kulturális antropológiai kutatásmódszertanok segítségével. A kutatás elsõdleges feladata volt a „terep” konstruálása a középiskolában, kollégiumban, melynek során leírhatóvá és vizsgálhatóvá vált egy olyan heterogén és multikulturális közösség, melynek mindennapi életében fontos szereppel
rendelkezik a digitális és elektronikus technológia.
Napjaink pedagógiai elvárásainak megfelelõen szükséges újradefiniálni a társadalmi környezet és az iskola belsõ világa közti érintkezés határait, az iskoláknak pedagógiai tevékenységükbe kell integrálniuk a környezet egy-egy elemét vagy problémáját.
A különbözõ környezetekben egzisztáló iskolai kultúra többnyire más-más tanulói és
„tanárnyersanyaggal” dolgozik.
„Az lehetséges, hogy ezek a gyerekek butábbak az átlagnál, de õket kell tanítanunk, tõlük függ, meddig lesz állásunk. S azon sem árt elgondolkodni, hogy mi, tanárok miért éppen ebben az iskolában tanítunk, s nem egy nagyvárosi, elit gimnáziumban. Itt ilyen a gyerekanyag, és ilyen a tanáranyag is."”7

Az iskolai teljesítménykülönbségek értelmezésekor gyakran megfogalmazódik az
iskola által közvetített kultúra és a tanulói kultúra mássága, a másság csökkentését
szolgáló próbálkozások nagyobb része a kompenzáció elvén alapult. A kompenzáció
központi kategóriája pedig a hátrány, hátrányos helyzet; gyakorlati programja pedig
a káros hatások kiküszöbölése, illetve a felzárkóztatás volt (Boreczky, 2000).
7

Részlet a Szakképzõ Iskola 2000. június 15-ei értekezletén elhangzott igazgatói beszédbõl, mely a tanári
kar tagjaiban komoly ellenérzéseket és vitát váltott ki.
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A konstruktivizmus szemszögébõl a valóságnak nem egyetlen helyes reprezentációja van, nem lehet egy központilag mérvadó értékrendszert kijelölni, amely szempontok szerint kötelezõ módon végrehajtható a világnézet alakítása. Ha ez így lenne, akkor a pedagógiát szélsõséges „etnocentrizmus” jellemezné, de ezen a felfogáson már
a XIX. században túlléptek a társadalomkutatók. A megvalósítandó cél a kulturális relativizmus elfogadtatása (Geertz, 1994, 309). A realitás az, amit adott helyzetben az
érintettek annak fogadnak el. Ezt a felfogást kiválóan illusztrálja a következõ interjúrészlet, melynek megfogalmazója egy önmagát is annak valló screenager:
„Ami a lényeg: energiák bedobása. Arra fordítom, hogy itt táncolok ahelyett, hogy rajzolnék. Nagyon sok minden eszembe jut errõl, beindítja a fantáziámat. Sci-fi irány. Sci-fi filmek látványtervét, ûrhajókat akarok tervezni. Amit az ember elgondol, az már van, létezik. Létezik az Alien, a Terminátor, a Robotzsaru. Ezek a régi sci-fi regények hõsei voltak.
Amirõl ma félve gondolkodunk, az néhány év múlva ugyanolyan valóságos lesz. Életre kelnek a számítógépek, minden felpörög és beindul. Valóság nem létezik. Csak szubjektív valóságok vannak, az, ahogyan te megéled, s így nincs még egyszer. Ez az asztal is annyi asztal,
ahány ember kapcsolatba kerül vele. Ha valamit elképzelsz és elhiszed, hogy van, akkor létezik, akkor valós. Így voltam a Lem könyvvel, azt hittem, van ilyen, beszéltem fizikus ismerõseimmel is róla, õk mondták, hogy ilyen nincs, ez csak egy könyv. De ha én kitalálok
valamit, bármilyen részecskéket, hogy vannak a levegõben, akkor azok vannak. És ha be
tudom neked bizonyítani olyan eszközökkel, hogy elhidd, akkor már neked is léteznek ezek
a dolgok. Elmegyek a boltba, veszek kapcsolókat, zsinórt stb., összekötöm, bebizonyítom úgy,
hogy elhidd, akkor vannak, akkor léteznek azok a dolgok.”8

A sokdimenziójú igazság kétségessé teszi a modelltanár létét, illetve a helyes oktatás vagy az „így kell tanítani” normatív rendszerét. A tanári magyarázat nem automatikusan eredményez megértést, mivel a tanár által felvetett problémát a tanulók különbözõképpen értelmezhetik. A tanár feladata az, hogy segítse tanítványait abban, hogy
képessé váljanak saját fogalmi-gondolati struktúráik kialakítására. A konstruktív pedagógia megkérdõjelezi az egyközpontú, hierarchikus tudást, a tudás megszerzésének
hagyományos módját és célját. Ennek hátterét és gyakorlati megvalósítását a multikulturalizmusból kinövõ kultúraazonos pedagógia adja (Boreczky, 2000).
Az iskolában mindez verseny helyett kooperációt, interperszonális kapcsolatokat
igényel, ami a cselekvést hangsúlyozza. Napjaink pedagógiai felfogásaiban a kulturálisan alkalmazkodó pedagógia szükségessége fogalmazódik meg, amely felszámolja az
„etnocentrikus” pedagógiákat. Ebben az esetben a tanárok megpróbálnak a diákok
kultúrájához és családi hátteréhez alkalmazkodó tanítási stílust kialakítani. A kisebbségi helyzetben lévõ gyerekek számára kikerülhetetlen a kettõs szocializáció és a kettõs identitás, ebben az esetben a kultúraazonos oktatás alapfeltétel és kiindulópont
(Boreczky, 2000).
8

Interjúrészlet, 1988. 04. 27. 22 éves fiú.

132

Screenagerek. Kultúrák közötti kommunikáció az iskolában

Visszautalva a tanulók kultúrája és az iskola által közvetített kultúra másságára,
a középiskolába bekerült kisdiák is hasonlóan átéli a kultúrsokk-élményt, különösen
akkor, ha a családi környezetbõl kollégiumba kerül. Ha valamely kisebbség tagjaként
éli át ezt a szituációt, a sokk-élmény fokozottabb. A különbözõ formális és nem-formális házirendek megtanulása során a tanuló átéli az iskolai szocializáció elsõ fázisát. Mivel ez nem kevés feszültséggel jár, a konfliktushelyzetekre adott megoldási kísérletek
(elfogadás, beletörõdés, lázadás, agresszió, iskolaelhagyás) elõre jelzik a folyamat sikerességét. A problémák megoldásában a tanároknak kell segédkezniük, alapvetõ pedagógiai cél a diák iskolai közösségbe való beilleszkedésének elõsegítése. Boreczky leírja, hogy a kedvenc tanár választása kulturálisan determinált: a gyerekek többsége
azokhoz a tanárokhoz vonzódik, azok mellett érzi magát biztonságban, és azokkal tud
jól tanulni, akik valamilyen folyamatosságot testesítenek meg a család és az iskola között (Boreczky, 2000).
A kultúraazonos pedagógia megfogalmazza a tanárok újfajta szerepét és szemléletét, ahol arra kell törekedni, hogy a tanárjelölt minél többet megtartson saját kulturális (szubkulturális) jellemvonásaiból, s azt tudatosan képes legyen hasznosítani egy
ahhoz hasonló iskolai közegben. A kisebbségi tanár tehát csak akkor tud közvetítõként
fellépni, ha saját pályaszocializációjában mód nyílik egy eredeti foglalkozási szerep kiépítésére, és a körülötte lévõ társadalmi környezet sem kényszeríti teljes konformizmusra és kulturális cserére (Boreczky, 2000). Ha ezt lefordítjuk a screenagerek generálta új kihívásokra, akkor a fiatal tanárok elõnyösebb helyzetben vannak a hasonlatos
kulturális nyelvezet miatt, és itt nem a diáknyelv sajátosságaira kell gondolni. A tanulók jobban megbíznak a fiatalabb tanárokban (persze tapasztalatlanságukat gyakrabban ki is használják, mint az idõsebbekét), ennek oka az, hogy nagyobb megértést feltételeznek saját kultúrájuk, szubkultúrájuk irányában. A fiatal „új tanárokkal” való
ismerkedések elsõ kérdései között szerepel az életkor, hogy milyen zenét szeret, hová
jár szórakozni, stb. Ezeket a kérdéseket az idõsebb „új tanároknak” nem teszik fel.
Nem feltétlenül azért, mert nem érdekelné õket, hanem mert tudják, hogy a kapott válaszok az õ ízlésüktõl távol álló, idegen kultúrát reprezentálnának.
„És a tanárnõ szereti ezeket a mostani zenéket, mint például house meg ilyenek, szokott diszkóba járni a barátaival? Mert kérdeztük Szabó tanárnõt is, de õ nem is ismeri ezeket a zenéket. Meg gondolom bulizni se jár, de tanárnõ még fiatal ahhoz, hogy folyton otthon üljön.”9

A tanulói identitás többgyökerû, egyrészt az iskolához, másrészt az osztályhoz, harmadrészt a saját iskolai teljesítményen alapuló pozícióhoz kötõdik. A jó tanuló nem
feltétlenül tölt be elismertebb szerepet, hanem sok esetben megvetendõ és elutasítandó poszttal rendelkezik, ha a hangadó csoportot egy osztályon belül az iskolai ellenkultúra képviselõi alkotják. Ez többnyire a szakmunkás osztályokban jellemzõ, erre utal
9

Beszélgetésrészlet, elhangzott 2001. június 8-án.
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Willis is egy amerikai esettanulmány kapcsán (Willis, 2000). Emellett, ha a tanuló az
iskola helyszínét jelentõ község vagy város egyik kisközösségébõl származik, akkor az
adott hely presztízsviszonyait beviszi az iskolába. Ez azt jelenti, hogy ha valaki a településen kulturálisan elismert családból származik (s ilyen lehet az iskolaigazgató vagy
a helyi „maffiavezér” fia egyaránt), akkor hasonlóan elismert presztízs illeti meg az intézmény keretein belül is a tanulói közösségekben; noha a tanárok igyekeznek kiküszöbölni a lehetséges keretek között az ilyen tényezõkbõl származó különbségtételt.
Az iskola világának részeként tehát megjelenik a természeti és társadalmi környezet, valamint a gyermekvilág is. Ilyen közegben a tekintély nem az intézménytõl vagy
a testülettõl kölcsönzött, hanem a tanár saját erõfeszítésének, munkájának eredménye,
amelyért – legalábbis úgy érzi – naponta meg kell küzdenie.
„Nem zavar engem, hogy ilyen gyerekek között dolgozom évek óta, beletanultam, hogyan lehet kezelni õket. Én még soha senkit nem küldtem az igazgatóhoz, s ez nem jelenti
azt, hogy ne lett volna fegyelmezetlenség az órámon. De egyszerûen tudom, hogy ha mással
takaróznék, például az ügyeletes mumus igazgatóval, akkor a gyerekben az fogalmazódna
meg, hogy még ezt se tudja megoldani, a dirihez kell rohangálni, aki úgyse tudja majd, mirõl is volt szó tulajdonképpen. Azokat a kollégákat sajnos ki is röhögik [a diákok], akik folyton az igazgatóiba küldik õket. Ha egyedül le tudod rendezni õket, akkor nyert ügyed van.”10

Felmerül a kérdés, hogy mi történik a tanár – diák interakció során, ha van közöttük stílusbeli megfelelés, és mi történik, ha nincs. A jelenlegi iskolákon belül lehet
olyan tanítási stílust, tanulásszervezési – csoportszervezeti formákat találni, lehet a tanulás környezetét úgy alakítani, hogy otthonosabb – ismerõsebb, s ezáltal eredményesebb legyen a szegregált, gettóba zárt, már 10-12 évesen jövõtlen gyerekek számára.
(Boreczky, 2000).
„Nekem nincsen jövõm. Tudom és érzem. Nem tudom, mi lesz. Nem is szeretek ezekrõl
a dolgokról gondolkozni. Otthon mindig gondok vannak, sosincs pénz, ha elegem lesz, leülök
a számítógép elé. És napokat játszom. Olyankor nincs semmi, nincs tanulás, és ne szóljon
hozzám senki se.”11
„Én nagyon gazdag leszek, lesz egy nagyon jó számítógépem, olyan, mint a Tóth tanár
úré a számítástechnika teremben, és azon fogok dolgozni. Nem lesz munkahelyem, csak elküldöm az anyagot minden nap. Úgyis minden gépesítve lesz már akkor. Lehet, nem is kell
dolgozni…”12
„Én gazdag leszek, lesz egy szigetem. (…) Hát a világnak szerintem nemsokára vége
lesz, úgy, ahogy mondom. A gyárak, az ózon, meg a sugárzás meg fog ölni mindenkit.
10

Tanári interjú, készült 2001. november18-án.
Interjúrészlet, 2001. 11. 11. 16 éves fiú.
12
Interjúrészlet, 2001. 11. 13. 14 éves fiú.
13
Interjúrészlet, 2001. 11. 10. 15 éves lány.
11
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Az autósok gázálarcban vezethetnek majd, a csecsemõk betegen jönnek a világra. Jön a világvége, meg is jósolták.”13
„Az Internet át fogja venni a hatalmat. A tévé már nem lesz érdekes, mert azt is lehet
Interneten nézni, de ott lehet mást is. Játszani, játékokat letölteni, csak úgy nézegetni, rádiót hallgatni, meg iszonyat sok mindent. De jó gép kell hozzá, ami úgy tûnik, egyre olcsóbb
lesz. Valahol az a cél, hogy minden egyes ember a földön valahogy összekapcsolódjon. Csak
mi van, ha ezek a számítógépek gondolnak egyet és felélednek, annyi film van ezekrõl.
Tudom, hogy hülyeség, de néha mégis félek, mint a Mátrixban, hogy megszólal a gépem,
vagy üzen valahogy…”14
„Engem nem érdekel semmi. Itt is azért vagyok, mert mondták, hogy kell. Este elmegyünk a haverokkal a kocsmába, oszt jól berúgunk. Meg gépezni szoktunk. Abba a kocsmába megyünk csak be, ahol van gép. Van, hogy vagy ötvenezret elverünk egy este. (…) Pénz
mindig van. Berúgunk oszt kész. Itt ez a szórakozás.(…) Ha van valami csaj, hát jöhet, de
nem érdekelnek nagyon.”15

A mai átlag szakmunkástanulók világról alkotott képzetei számos technikai elemet
tartalmaznak. Kész magatartásformáik vannak a technikai kultúra kiváltotta helyzetekben, lehetnek elfogadóak és elutasítóak is. Általában iskolai keretek között azonban nem
érdeklõdnek az informatika és a számítástechnika iránt. Több informatikatanár beszámolt arról, hogy az óra keretein belül a játék kap kiemelkedõ szerepet. Az egyetlen, amivel osztályszinten leköthetõk az óra kereteiben. Az órákon végzett megfigyelések hospitálások alkalmával egyértelmûen alátámasztották azt a feltételezést, hogy
a számítógépes játéknak ebben a közösségben alapvetõ kulturális és presztízsadó szerepe van. A játék ugyanis akkor érdekes, ha a tanulónak az otthoni gépén is megvan, tehát
tud gyakorolni. A gyakorlás felváltja a tanulást, hiszen abban sikerélmény szinte sohasem jutott ezeknek a diákoknak. Amikor a tanárok új játékokat mutattak a tanulóknak,
nagy részük azonnal elkérte, hogy hazavihesse. A következõ órán büszkén fitogtatták
ügyességüket és teljesítményüket, amit elértek a játék folyamán. Aki a legtöbb pályán végig tud menni, vagy a legtovább él, vagy a legtöbbször nyeri az autóversenyt, a legtöbb
ellenséget képes kivégezni, az a menõ az osztályban. A kortárscsoporton belüli személyes
elismertség tehát virtuális tevékenység és teljesítmény függvénye is lehet.
Feltételezhetjük, hogy ez a kulturális folyamat egyre általánosabbá válik, s hogy a
technikai eszközök jellemezte szociális környezet újfajta képességekkel, gondolkodásmóddal és problémakezelési eljárásokkal ruházta fel az abban felnövekvõket, míg az
idõsebb generáció tanárainak ezek a stratégiák nem sajátjaik, azokat félreértelmezhetik, melynek következményei intézményi konfliktusok lehetnek.
A kutatás következõ fázisa arra a közegre irányul majd, melyben a screenager kultúra már intézményes „mainstream” kultúraként jelenik meg, s a kommunikációs
problémákat felismerve azok megoldását keresik a szakemberek.
14
15

Interjúrészlet, 2001. 12. 04. 18 éves fiú.
Interjúrészlet, 2001. 12. 05. 17 éves fiú.
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FIATALOK TÉRHASZNÁLATA
(Vidra Anikó)
BEVEZETÉS
A posztmodern korban a világ és az emberi élet lehetõségei megnövekszenek, a társadalom hihetetlen mértékben „fogyaszt”, informatizálódik és kockázatot vállal. Az „új típusú társadalom” ifjúsága egészen más típusú problémákkal, életérzésekkel, élethelyzetekkel találja szemben magát, mint mondjuk a korábbi generációkhoz tartozók.
Határozott társadalmi átrendezõdések– ifjúsági korszakváltás a fogyasztói-, az élmény, a szabadidõ-, a média-, az informatizált-, a tanuló-tudás alapú (?), rizikó-társadalom
tükrében– befolyásolják az ifjúsági kultúra alakulását, indukálják az ezen a területen
is lejátszódó paradigmaváltást. Ez az átalakulás teszi indokolttá, hogy az ifjúság kutatásában is olyan új módszerekre, elgondolásokra, másfajta megközelítésekre van szükség, melyek segítségével az „új típusú” kérdések, jelenségek, problémák megfelelõ módon írhatók le, deríthetõk fel. A szocializáció már nem tekinthetõ többé egyszerû,
ismétlõdõ mechanizmusnak; számos formában, módon és több síkon, dimenzióban
játszódhat le, mint korábban. A fiatalok térhasználatának vizsgálata, a tér és identitás
kapcsolatának felderítése újszerû bepillantást enged a fiatalok világába, szocializációs
folyamataikba, társas kapcsolataikba, személyiségük alakulásába. Kutatásunk célja,
hogy a Plázába járó fiatalok térhasználati szokásain keresztül szeretnénk megválaszolni az alábbi kérdéseket:
– A fiatalok hogyan értelmezik, definiálják önmagukat, illetve azokat a tereket, melyeket használnak, „létrehoznak, betöltenek”? (Identitás a kiválasztott térben.)
– Hogyan lépnek be a fiatalok – saját felfogásaikkal, térbeli elvárásaikkal, igényeikkel
tapasztalataikkal, élményeikkel – a megkonstruált térbe?
– Hogyan és mi alapján különböztetik meg a „jó helyeket” a „rosszaktól”?
– Hogyan reflektálhat és fonódhat össze a napi, térbeli szervezõdés, az Ön-kép, az Én,
az identitás bizonyos elemeivel?
– Kialakulhat-e a fiatalok között bizonyosfajta rétegzõdés (heterogenitás) az eltérõ terek használata miatt? (A fiatalok választását befolyásolják-e a szocio-kulturális tényezõk?)

1. PROMEXIKUS MEGKÖZELÍTÉSEK
Kutatásunk elméleti hátterében a tér értelmezési lehetõségeinek újragondolása áll.
Egy olyan paradigmaváltás, mely lehetõvé teszi a tér és annak használói között kialakult „rejtett” dimenziók, kapcsolatok” újszerû, komplex vizsgálatát. Kutatásunkban
pont ezeket a proxemikai interakciókat szeretnénk feltárni. Hall mindenütt kimutatja a
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proxemikus, azaz a teret tagoló, közelségeket és szomszédságokat teremtõ s ugyanakkor távolságokat tartó emberi magatartási tényezõk szerepét. Proxemikának nevezi
azt az általa képviselt tudományos vizsgálódási irányt, amely az élõlények s különösen
az ember távolság- és térérzékelésével, társaitól való távolságtartásával, illetve egymáshoz való közelítésük és közelségük („proximitásuk”) fiziológiai, pszichológiai és kulturális kihatásaival és a személyes tér problematikájával, s annak érzékelésével foglalkozik. A tér emberi felhasználása, sajátos érzékelése a kultúra egyik jellegzetes
megnyilvánulási formája. (Hall, E. T. 1987, 23)
Az ember új dimenziót teremtett: kulturális dimenziót, amelynek csak egy része a
proxemika. Az ember és a kulturális dimenzió kapcsolatából mind az ember, mind pedig a környezete kiveszi a részét: kölcsönösen alakítják egymást. (Hall, E. T. 1987, 27)
Meg kell értetni az építészekkel, a várostervezõkkel és építtetõkkel, hogy ha el akarjuk
kerülni a katasztrófát, az emberben olyan lényt kell látnunk, aki állandó párbeszédben
áll környezetével: azzal a környezettel, amelyet tervezõink, építészeink, építtetõink jelenleg az ember proxemikai igényeinek semmibe vevésével formálnak. Rendkívül fontos, hogy városaink átépítési terveit az emberi szükségletek felderítését szolgáló kutatás eredményeire alapozzuk. (Hall, E. T. 1987, 30) A döntõ kérdés tehát a következõ:
Meddig hagyhatja figyelmen kívül az ember, a társadalom saját dimenzióját?

1.2. ÉRZÉKELÉS-ÉRTELMEZÉS
Hall – az érzékelés szempontjából – a teret auditív, vizuális, haptikus, termikus,
kinezikus, szaglási terekre osztja fel. Nem véletlen, ha megállapítja: az érzékelés nemcsak kultúra-, de egyénfüggõ is, s meghatározza a térbeli értelmezés lehetõségeit.
Az érzékelés és az értelmezés elválaszthatatlan. Az emberek információt keresnek
a környezetükrõl azért, hogy megállják a helyüket és fentmaradjanak környezetükben.
Amikor egy környezetre gondolunk vagy új környezetben találjuk magunkat, talán a
legfontosabb vélemények arról szólnak, hogy érdekes-e, nyomasztó-e, ijesztõ-e,
megnyugató-e, stb. Egy helyrõl és tárgyairól kialakított individualista értelmezések
összessége egy általános, átfogó értékelést eredményez, egy érzést, benyomást a helyrõl. Egy analízis szerint nyolc fõ érzés van, amit egy tér megismerése vált ki. Ezek kapcsolatának a térbeli reprezentálása a következõ:
éberség
gyötrelmes
izgalmas
kellemetlen
kellemes
nyomasztó
megnyugató
álmosság
Az érzékelési reakciók skálája vízszintesen helyezkedik el, ennek két szélsõ értéke
a kellemes és a kellemetlen. A függõleges skála pedig az érzelmi reakciókat mutatja,
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ennek két szélsõ értéke az éberség és az álmosság. Így egy helyszínnek lehet élénkítõ
és álmosító hatása anélkül, hogy kellemesnek vagy kellemetlennek minõsítenénk. Sok
emberben egy hullámvasút vagy elõadóterem ébreszthet ilyen érzéseket. Ugyanígy egy
szituáció lehet kellemes vagy kellemetlen anélkül, hogy bármilyen érzelmet okozna.
Ezek a szituációk különösen azokban az esetekben tiszták, amelyekben szélsõséges
fény-, hang- vagy szaghatások vannak. A köztes állapotokra vonatkozóan a kellemes
éberséget izgalmasnak, a kellemes álmosságot megnyugtatónak definiáljuk.
Általában a tervezõk nem akarnak gyötrelmes, kellemetlen és nyomasztó vagy álmosító érzéseket ébreszteni, de mégis elõfordulhat (lehet rá okuk néha). A tervezõknek tudniuk kell azt, hogy bármelyik skálán egy egységnyi változtatás a környezet jellegének megváltozását eredményezi. Például egy hideg, árnyékos zug tisztán
megnyugtató egy napsütéses napon, viszont egy esõs napon nyomasztó.
Egy izgalmas gyülekezõhely, például egy amfiteátrum zene vagy tömeg hiányában
megnyugtatóvá, sõt nyomasztóvá is válhat. Figyelembe véve a nyilvános helyeken elõforduló elkerülhetetlen állapotváltozásokat (feltételeket), a tervezõnek tisztában kell
lennie a minõségi változásokkal is, amelyek elõfordulhatnak.
A térre vonatkozó különbözõ érzések 55 környezeti jellemzõre bonthatók.
– kielégítõ méret – nem kielégítõ méret
– megnyerõ – nem megnyerõ
– vonzó – nem vonzó
– szép – csúnya
– élénk színek – tompa színek
– vidám – nyomasztó
– tiszta – koszos
– kényelmes – kényelmetlen
– összetett – egyszerû
– újszerû – hagyományos
– kényelmes – kényelmetlen
– zajos – csendes
– hatékony – nem hatékony
– elegáns – díszítetlen
– üres – teli
– drága – olcsó
– divatos – nem divatos
– szabad hely – tiltott hely
– friss illat – áporodott illat
– funkcionális – nem funkcionális
– vidám – sivár
– jó akusztika – gyenge akusztika
– jó színek – rossz színek
– jó hõmérséklet – rossz hõmérséklet
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– jó szellõzés – rossz szellõzés
– óriási – apró
– hatásos – hatástalan
– invitáló – visszataszító
–nagy – kicsi
– fényes (világos) – sötét
– modern – ódivatú
– sokcélú – egycélú
– takaros – rendetlen
– új – régi
– rendes – kaotikus
– szervezett – szervezetlen
– kellemes – kellemetlen
– kellemes illatú – kellemetlen illatú
– magán – köz
– csendes – zajos
– tágas – szûk
– lágy fényû – harsány (éles) fényû
– ragyogó – elhanyagolt
– stílusos – stílustalan
– ízes – ízetlen
– rendes – rendetlen
– zsúfolatlan – zsúfolt
– hasznos – haszontalan
– szokásos – szokatlan
– meleg – hideg
– jó egyensúly – rossz egyensúly
– jól tartott – rosszul tartott
– jól szervezett – gyengén szervezett
– arányos – aránytalan
– tág – szûk
A lista alapján az érzéseknek látszólag végtelen számú variációja van, a tényezõk
sokaságához illeszkedve. Minden egyéb hozzárendeli a problémákhoz azokat a tényezõket, amelyek meghatározzák temperamentumát, hátterét és életformáját.
Városi környezetben, amely fõleg mesterséges környezetet jelent, különbözõ emberek eltérõ nézõpontok szerint értelmezik a megosztott környezetüket. Ezen nézõpontok sokaságának biológiai alapját az érzékenységre, reakciókészségre és türelemre vonatkozó hajszálnyi különbségek adják, amelyek öröklõdnek, részét képezik az alapvetõ
személyiség-fejlõdésnek. Az éretté válás során az emberek megtanulják azokat a viselkedési módokat, amelyeket a társadalom elvár tõlük.
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Az emberek szerepek különbözõ kombinációival bírnak, ezek a szerepek az évek
során változnak. Egy egyénnek szülõi, politikai aktivista, … szerepei lehetnek. Ezek a
szerepek gyakran erõsítve a társadalmi-gazdasági helyzet által megfertõzik az érzékelést, és a tendenciát az átlagos viselkedés irányába mozdítják. Például egy Los
Angeles-i emberekrõl szóló tanulmányban az áll, hogy az alacsonyabb iskolázottságú
réteg bizonyos kor elérése után elõnyben részesíti a „koloniális stílusú” épületeket és
dekorációkat, és kevésbé fogadják el az újszerû épületeket és dekorációkat. Az etnográfiai és antropológiai lingvisztikában a Whorf – Sapír hipotézis kimondja, hogy egy
személy nyelve, mivel etnikai hátteréhez kapcsolja, idõnézetét befolyásolja.
A nyilvános helyeken való viselkedés szempontjából a nõk és férfiak között is különbségeket lehet felfedezni. A nyílt terek és parkok tanulmányozása során kiderült,
hogy a nõk az erõszaktól és a támadástól való félelmük miatt nem mennek ezekre a helyekre alkonyattól pirkadatig, vagy csak a park azon részeire mennek, ahol más nõk is
vannak, és a védelem elemi jegyeit fedezik fel.
Ezen kutatás hatására a tervezõk meg tudják határozni, hogy a terek mely részei
nõi, férfi és közös. Demográfiai analízisek nagy körvonalakban meg tudják határozni,
milyen emberek használnak egy nyilvános helyet, figyelembe véve az adott feltételeket. Az efféle analízisek a várostervezõk segítségére vannak a munkában. A közterületek és környezetünk tükrözik az egyének viselkedését, a társadalmi folyamatokat és
a közösségi értékek kialakulását.
Annyiféle különbség van a helyek értelmezése között, hogy emiatt csak rendkívüli
figyelemmel szabad képet kialakítani az emberekrõl és érdeklõdési körükrõl. Nem célja a vizsgálatnak az átlagos felhasználó megtalálása, mivel – ha minden fõ aspektust figyelembe véve – felállítunk egy átlagot, az valójában nem reprezentál senkit. Ehelyett
erõfeszítéseket kell tenni a lehetõ legnagyobb többség elvárásainak kielégítésére. Lehetetlen és nem ésszerû az összes funkciót belesûríteni, beletenni egyetlen projektbe
(egy létesítménybe), amelyet a populáció egy jelentõs része elvár. Az össze nem férõ
funkciókat ki kell hagyni, de a populáció szegmenseit nem. Ezt a megfontolást követve a tervezõknek rendelkezniük kell beleérzõ képességgel, szerepjátszó képességgel.

2. A TÉR HERMENEUTIKÁJA
Véleményünk szerint – mind az elmélet, mind a gyakorlat szempontjából – interdiszciplináris értelmezésekre és összefüggésekre van ahhoz szükség, hogy olyan új, eddig ki nem mondott térbeli elvárásokat, a fiatalok szempontjából a környezettel szemben támasztott elvárásokat fogalmazzunk meg, melyek a térhasználati szokásokon és
a térhez fûzõdõ viszonyukon keresztül vizsgálhatók.
Az épített környezet szocializációs szerepe egyértelmû, tervezésénél számos olyan
tényezõt kell figyelembe venni, mely használóihoz igazodik. Különösen, ha ezek a
használók a fiatalok. A belsõ épített környezet jelenlétével egyrészt szabályoz és meg144

határoz. Fizikai létével befolyásolja az „ott és akkor” interakcióját, továbbá az általa
képviselt „üzenet” internalizációjára és értelmezésére ösztönzi a jelenlevõt. Nemcsak
a szocializáció színteréül szolgál, hanem azt létre is hozza, önmaga is szocializál, interaktív-dialógus viszonyba lép használóival, s életre kel a használói által.

2.1 SZOCIO-TÉRBELI ELMÉLETEK, FOLYAMATOK
Az elméletalkotás középpontjában a tér és az én interaktív, empirikus analízist is tartalmazó szerkezete, illetve a tér és az én kapcsolatának bemutatása – a mindennapi élet
a hétköznap mintáiban – áll. A fiatalok szocio-térbeli folyamatokon keresztül értelmezik és kialakítják térbeli gyakorlataikat, tapasztalataikat, és létrehozzák azt a módot is,
ahogyan önmagukat definiálják. A fiatalok utcához, helyhez, térhez fûzõdõ kapcsolatát
olyan elemek gondoltatják újra, melyek különbözõ jelentéssel ruházódhatnak fel a térben. Szükségszerû a térbeli kapcsolatok mindennapi taktikájának, illetve gyakorlatának a bemutatása, illetve a strukturálisan rendezett terek – napjainkban is folyó – rekonstrukciója, interaktív újragondolása. A tér és az Én értelmezéseinek leírásai fontos
részt képezhetnek a fiatalok városi környezetben történõ térhasználatában.
Massey szerint a térbeliség szerkezete fontos eleme lehet a társadalmi identitás kialakulásának, ami azt eredményezi, hogy a tér és identitás dinamikája elõtérbe kerül
elméleti szinten is. Ezek az elméletek elõmozdították mind a tér, mind az identitás
még ki nem alakult, összekapcsolt, komplex bemutatását. (Céljaik pedig, hogy a térbeli kategóriákat újraalkossák. A kutatások azt a módot igyekeznek feltárni, melyben a
tér, mint a társadalom dialektikus alkotója szembehelyezkedik a fix, állandó, statikus,
természettel.) Továbbá a „szubjektum feltérképezése” („mapping the subject”) összefüggésbe hozza ezeket a folyamatokat a szubjektivitás identitás konstrukciójával, így
az Én értelmezése annak az értelmezésnek a részévé válik, mely szerint az individuumot a környezet befolyásolja és fordítva.
– (Shields, Sibley, Anderson-Gale, Kirby, Massey): 1. A térbeli szervezõdés döntõ szerepet játszik a szubjektivitás formálódásában.
– (Kirby): A tér fontos eszközöket biztosít az identitás szerkezetét kialakító több elem
számára, beleértve az emberi testet, a mozgásokat, a társadalmi kategóriákat.
– Kialakul egy véget nem érõ folyamat a lokális és globális tér valamint az identitás között. A hely és az identitás egyfajta összefüggõ táblaként értelmezhetõ. Massey az
Identitást és a teret a társadalmi kapcsolatok interaktív oldalaként fogja fel, mely
Hely-et és Én-t hoz létre:
SPACE----------------- IDENTITY
PLACE---------------- SELF.
Massey a helyet mint a társas kapcsolatok nem állandó hálózataként fogja fel: „Ha
a helyek a társadalmi interakció terminológiájában újrafogalmazódnak, akkor ebben
az esetben ezek az interakciók sem állandóak. Azaz folyamatról beszélhetünk.”
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Massey terminológiájában a kultúra a társadalmi kapcsolatok/interakciók termékévé válik.
A tér és identitáselméletek szorosan illeszkednek a társadalmi/térbeli folyamatokba, hálózatokba. A tér/ifjúság analitikus kutatásai arra koncentrálnak, hogy a tér –
szerkezetileg – hogyan illeszkedik a fiatalok életébe. A tér és az identitás belsõ összefüggéseinek tágabb értelmezésekor ezek a folyamatok szorosan egymásba kapcsolódnak. Fontos, hogy a tér szerkezete hogyan egészíti ki a társadalomét, illetve a hatalmi
viszonyok reprodukcióját. A tér és a társas kapcsolatok kutatásában is egy paradigmaváltásra van szükség, mely a tér értelmezési lehetõségeinek újragondolását teszi indokolttá.
A kutatási beszámolókban a kutatók gyakran elmulasztják a fiatalok saját tér
definíciójának, mint interaktív folyamatnak a megemlítését. (Azt, hogy a fiatalok hogyan definiálják a körülöttük lévõ helyeket, tereket.). A fiatalok pedig aktívan vesznek
részt a strukturális paraméterek – ezeket a térben identitásuk segítségével hozzák létre
– újratermelésében. Felmerülhet továbbá az a kérdés, hogy a fiatalok milyen módon
tartják fenn, választják és változtatják, alakítják „térbeli ön-invesztációjukat” és hogyan
viszonyulnak ahhoz a környezethez, mely gyakran kirekeszti õket. A fiataloknál a tér elsõdleges szervezõdése a helyek megkülönböztetését is jelenti, melyek egyrészrõl
– biztonságérzetet, másrészrõl
– negatív-kirekesztõ jelleget öltenek.
A problémás és konfliktusokkal teli helyeket bizonyos típusú emberekkel és a térbeli kirekesztéssel kapcsolják össze. Ily módon a tér és identitás élményére olyan kategóriák is hatnak, melyeket a fiatalok maguk hoztak létre. Ez a kétarcú folyamat
gyakran döntõ szerepet játszik a fiatalok Én-értelmezésében is, mely egyúttal a csoportok közötti határokat is meghúzhatja!!! Például a nagy bevásárlóközpontok, Plázák
szervezett teret biztosíthatnak számos fiatal számára. Terük és az identitás felruházódik jelentéssel, cselekvési formákkal, s ezáltal képessé válhatnak a fiatalok is saját
identitásuk megfogalmazására (magukat kell megkülönböztetniük másoktól).
A fiatalok rétegzettsége, csoportok szerinti megoszlása függ az eltérõ térhasználattól és azok minõsítésétõl is:
– ahol jól és kellemesen érzik magukat
– ahol nem érzik annyira jól magukat s negatív benyomások érik õket.
Ezt a folyamatot még a szocio-térbeli hálózatok szerkezete is felerõsíti. Ugyanis
ezek segítségével húzzák meg a fiatalok a jó és rossz helyek határait, bár ezek a határvonalak függenek az egyéni szocio-kulturális környezettõl is. Továbbá elõrevetíthetik
azoknak a személyiségjegyeknek a kialakulását, melyek késõbb erõsebben jelenhetnek
meg az identitás kialakulásában. A hálózatok minden egyes fiatalnál másként mûködnek. A fiatalok maguk alakítják ki, hogy a tér és az identitás miként válhat a hálózat
mozgatórugójává.
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3. EGY TEREPKUTATÁS LEHETÕSÉGEI
A fiatalok térhasználata – véleményem szerint – terepkutatásra alkalmas fókuszpontnak bizonyulhat. A terepkutatás kvalitatív adatokat tartalmaz, melyeket nem nagyon
lehet számszerûsíteni. Mélyebb és teljesebb megértésre tehetünk szert, attitûd- és magatartásbeli finomságokat ismerhetünk fel vele. Nem pusztán adatgyûjtési tevékenység, hanem egyben elméletalkotás is. Egy folyamatban lévõ, elõre meg nem jósolható
folyamatot próbálunk megérteni így, megfigyeléseket végzünk, általános és tapogatózó
megállapításokat fogalmazunk meg, amelyek további, bizonyos fajta megfigyelések
szükségességére utalnak. Elõnye, hogy a társadalmi jelenségeket természetes közegükben figyelhetjük meg. A fiatalok térhasználatának vizsgálatát terepkutatás során deríthetjük fel (Babbie, E. 1995, 334).
1. két vagy több fiatal találkozását vagy interakcióját
2. fiatalok által elfoglalt pozíciók és a hozzájuk tartozó magatartási formák vizsgálatát
3. csoportokat
A fiatalok térhasználatának és identitás-kialakulásának összefüggéseit résztvevõ
megfigyelés során deríthetem fel. A megfigyelés során – feltehetõleg – kutatásom célját nem közlöm a megfigyeltekkel, igyekszem majd természetesként viselkedni velük.
(Esetleg még résztvevõként megfigyelõ is lehetek, de ebben az esetben magamat kutatóként kell azonosítom, a fiatalokkal interakcióba léphetek, de egyáltalán nem teszek
úgy, mintha magam is résztvevõ lennék.)
Az adatgyûjtés fõ módszere lehet – szerkezetileg – a strukturálatlan interjú. Bár azt
tudnom kell, hogy kb. mit szeretnék megtudni, azonban sem a kérdéseket, sem a sorrendjüket, sem a megfogalmazásukat nem tervezem meg elõre. A kommunikáció iránya, a szerepek állandósága – elõreláthatólag – rögzített helyzetet tükrözne. Az interjúk készítése zárt térben történne, mely intimitást és biztonságérzetet is nyújt a
megfigyelt fiataloknak. A kérdések célja információgyûjtés, az interjú célja pedig a kutatás során megfogalmazott kérdések megválaszolása lenne. Fontos, hogy odafigyeljek,
összpontosítsak a beszélõre, a verbális és nonverbális kísérõjelenségekre, illetve tartsam a szemkontaktust is. Hatékonyan kérdezzek, a beszélõt csak minimálisan ösztönözzem s ha szükséges, tanúsítsak önmérsékletet, kontrollált empátiát. Ne egyszerûen
csak a beszélõt hallgassam, hanem kövessem és állítsam rendszerbe a verbális tartalmat. Kérdéseimmel járjam körül a témát, s mindig igyekezzek egy gondolatot lezárni.
Ha következetlenségeket, pontatlanságokat, csúsztatásokat ismerek fel, pontosító kérdésekkel, értékítélet nélküli visszajelzésekkel végezzem el a korrekciót. (Hibákat eredményezhet, ha halmozom a kérdéseket, ha bizonyos válaszokat sugallok vagy – magatartásomat illetõen – elmulasztom a kontrollált verbális, érzelmi empátiát.)
Gyakorlatilag ez a módszer kismértékben beszélgetés is, melyben én szabom meg a beszélgetés fõ irányát, a továbbiakat viszont nem (természetesen kérdéseimmel a céljaimnak megfelelõen irányíthatom õt). Például:
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– Milyen gyakran jársz ide és mennyi idõt töltesz itt el?
– Miért pont ide szeretsz járni?
– Mit jelent számodra ez a hely? stb.
Az adatgyûjtés másik lehetséges formája az élettörténetek elmeséltetése lehet.
A beszélgetés során kérem, hogy a fiatalok rajzolják meg hétköznapi „útvonal-térképüket” is. A megfigyelés során naplót készítek, melybe a terepkutatás minden apró részletét lejegyzem. A fiatalok legfontosabb jellegzetességeit – életkor, nem, iskolába járás
esetén az iskolatípusa, családszerkezete – egy ûrlapra jegyezhetem fel, melyen ezek
egyszerûen tüntethetõk fel. Feltehetõleg az elsõ lépésben csak vázlatos feljegyzések készíthetõk (minden jegyzeten szerepelnie kell a keletkezés napjának és órájának), de a
második lépésben kibõvíthetem ezeket és végül le is tisztázhatom. Elõbb-utóbb elemeznem és értelmeznem kell a megfigyeléseket, magatartástípusokat kell megkülönböztetnem, s fel kell fedeznem a megfigyelt dolgok mögöttes értelmét.
Az „úti térképek”-et – a megfigyelt személy elmondása alapján– a megfigyelõknek
kell lerajzolniuk. A „Milyen helyeken, térben fordulsz meg egy hétköznap? Meséld el,
hogy reggeltõl estig hol jársz – pl. Pláza, iskola stb. – és mennyi idõt tartózkodsz az
egyes helyeken?” kérdésekre adott válaszok alapján kell az adatrögzítõnek egy vázlatot
készíteni. Érdemes egyszerûsítõ jeleket, rövidítéseket használni – például otthon =
négyzet vagy O betû, Pláza = téglalap vagy P betû, stb. –, majd otthon letisztázni és
egy végsõ, szépen megrajzolt változatot készíteni, esetleg megfelelõ program segítségével számítógépbe bevinni.
A rendszerezés során – a napló alapján – nyithatok életrajzi dossziékat a megfigyelt
fiatalokról, illetve csinálhatok – fõ szempontjaink alapján – más egységeket is. Ha például azt feltételezem, hogy a család szerkezete (teljes, csonka, egyéb, stb.) befolyásolja
a fiatal térhasználatát és az egyes helyeken eltöltött idõ mennyiségét, akkor nyithatok
egy „család” feliratú dossziét vagy fájlt, és az idevonatkozó – az adatgyûjtésbõl származó – elemeket itt összegyûjthetem. Feljegyzéseim során elõfordulhat, hogy egyes elemek átkerülhetnek egy újonnan létrehozott halmazba. A rendszerezés során természetesen használnom kell a számítógépet, hiszen teljesen leegyszerûsíti a beillesztés,
kivágás menetét, megkönnyíti az anyagok újrarendszerezését. Például a keresõprogramba elég, ha bizonyos kulcsszavakat – „család”, vagy minõsítések – beírunk, és rögtön látjuk az elõfordulás helyét és számát.
Az „úti térképek”-en lejegyzett információkat is érdemes rendszereznünk. Kialakíthatunk például dossziékat aszerint, hogy ki hány órát tölt otthon, a barátoknál (például 1 dossziéba kerülnek azok, aki este 2- 3 órát töltenek szüleikkel), hány helyet érint
egy nap, stb. Természetesen minden egyes szempontnál újrarendszerezünk is, de itt is
a megfelelõ számítógépes program segítséget adhat. Ezeknek az adatoknak a rögzítését megoldhatnánk kevésbé idõigényes, táblázatos formában is, de a rajz sokkal átláthatóbb és késõbbi (más típusú) kutatás szempontjából is sokkal elõnyösebb ez a megoldás. (Lehet például olyan vizsgálatot készíteni, hogy térben mekkora kiterjedésû az
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a terület, amelyet egy nap használnak a fiatalok. Milyen messze esnek ezek az otthonoktól? A város külterületein és belterületein lakók térképeinek összehasonlítása.
A külvárosban élõk is ugyanúgy, ugyanarra a célra használják-e a „köztereket”, mint
az ott lakók?)
A naplóban rögzített interjúk elemzésébõl nagyon sok olyan dolgot megtudhatok,
amelyeknek sajátos szerepük van az általunk vizsgált serdülõkorban. A megfigyelt
egyén nyelvi prezentációjából következtethetek arra, hogy hogyan beszél, gondolkodik; az én-kép prezentációjából, hogy milyen én-képe van, a család leírásából életkörülményeire, egyéb biográfiai jellemzõire, tapasztalataiból, következtéseibõl életfilozófiájára. (Épp ezért torzítást okozhat a beszélõ által elmondottak átfogalmazása, új
információk, szavak bevezetése, néha egy-egy résztéma indokolatlan elmélyítése, továbblendítése.)
Az elemzés során a hasonlóságokat, eltéréseket, interakció- és eseményfajtákat, illetve egyes magatartási normákat is kereshetek. Például, az azonos iskolatípusba járók
(gimnázium, szakközépiskola, stb.) körülbelül azonos idõtartamot töltenek-e el
a Plázá-ban? Egy – esetleges – csoport minden egyes tagja ugyanannyi idõt tölt-e el a
csoportban, a megnevezett térben. Hasonló-e a hely minõségének megjelölése („jó, biztonságos, stb.)? Ezen esetekben célunk az általános összefüggések felfedezése lehet. Másfelõl figyelnem kell a különbségekre is (például a csoport egy tagja egész másként jelöli
meg annak az okát, hogy miért szeret a Plázába járni). A magatartás olyan jellegzetességeivel is találkozunk néha, amelyek mögött nincsen könnyen felismerhetõ norma. Ilyenkor el kell készíteni a magatartások osztályozását: a típusváltozatok rendszeres felsorolását. Mikor ezzel készen vagyok, kereshetek olyan további magatartásmódokat, melyek
együtt járnak e magatartásfajtákkal. Például: A „gazdagabbnak látszó családok” gyermekei nyitottabbak, készségesek a kutatásban, vagy a „szegényebbnek látszók”? A terepkutatás lényegi sajátossága még a rugalmasság is, hiszen az adatgyûjtés és az elemzés közötti állandó kölcsönhatás bármikor módosítást eredményezhet a kutatás menetében.
Ha a terepkutató egy kódolási lépést akar közbeiktatni, akkor gyakorlatilag kvantitatív elemzést tud végezni a terepen készült kvalitatív jegyzetei alapján. Az eljárás lényege, hogy az egyedi információdarabokat egy változót alkotó attribútumok sokkal
szûkebb skálájára redukálja le.( Például a „Miért szeretsz ide járni? kérdésre többféle
válasz születhet. Az érzelmi viszonyulás kódolása alapulhat – hipotézis csak – a helyen– a Pláza, mint „hely” szeretetén, illetve alapulhat a társaságon – „mert a többiek
is itt vannak... és jó itt lenni”.)
Az „úti-térképek” elemzése során ismételten hasonlóságokat, eltéréseket, „érdekességeket” keresek. Az elméletalkotás és a mintavétel során kialakult tapasztalatokat felhasználva a „térképek”-et lekódolhatjuk:
– Az iskolatípus és a Plázában eltöltött idõ aránya alapján
– A család szerkezete és Plázában eltöltött idõ alapján
– A feltehetõleg egy csoportba tartozó egyének egész napjának összehasonlítása alapján.
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A HALLGATÓI MOZGALMAK ÉS AZ
ÖNKORMÁNYZATISÁG A ‘80- AS , ‘90- ES ÉVEKBEN1 –
KÉT ESETTANULMÁNY TÜKRÉBEN

(Jancsák Csaba – Matiscsák Attila)
A MAGYARORSZÁGI EGYETEMI RENDSZER
ÉS A HALLGATÓK A ‘80- AS ÉVEKBEN
A ‘80-as évek reformjainak szükségessége az elsõk között érte el a felsõoktatás területét.
A hetvenes évek közepétõl, 1976 és 1986 között az összhallgatói létszám elsõsorban gazdasági okokra hivatkozva 11,1%-kal csökkent. A felsõoktatás az autonómia teljes hiánya és a keretszámok központi szabályozása miatt egyrészrõl elszigetelõdött a többi társadalmi alrendszertõl, másrészt képzése rövid távú gazdasági célokat szolgált.
A diplomások potenciális „felhasználóinak” igényei, a másfajta információáramlási
csatornák megléte vagy éppen hiánya miatt nem közvetlenül a felsõoktatás felé fogalmazódtak meg, tehát a vállalatok, cégek igényei – ha voltak – csak késve, vagy egyáltalán nem jelentek meg a képzés rendszerében. A nyolcvanas években nyilvánvalóvá vált,
hogy a magyarországi felsõoktatás válságba került. A válságot felismerve a hetvenes
évek végétõl a különbözõ szakmai mûhelyekben,2 késõbb pedig párt, illetve állami szinten is megjelentek a felsõoktatás átalakításának szükségességére vonatkozó elképzelések. A hallgatóság a nyolcvanas évek elején látványosan aktivizálódott. Ezen felújuló
aktivitás a hatvanas-hetvenes évek kulturális (zenei-képzõmûvészeti) klubéletébõl az
úgynevezett egyetemi/hallgatói öntevékeny csoportok mozgalma által átörökített (a
1

A kutatás célja: egy új típusú hallgatói elit kialakulásának feltárása és szerepének meghatározása a felsõoktatás struktúrájában a nyolcvanas évek második felétõl. A kutatás módszerei: a vizsgálat mintája a József Attila Tudományegyetem és a Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola, valamint a Szegedi Felsõoktatási
Szövetség és a Szegedi Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzata volt. A kutatás a Hallgatói Önkormányzatok egykori vezetõivel, a testületek képviselõivel, valamint a hallgatói szolgáltató csoportok tagjaival készített interjúkra épül. Munkánk során segítségünkre voltak továbbá jegyzõkönyvek, beszámolók, vitairatok, az egyetemi, a helyi és az országos sajtó cikkei és interjúi, továbbá egyéb egyetemi kiadványok és
felsõoktatási tanulmányok.
2
Ezt a szakmai munkát jól mutatja be Palovecz János: Magyar felsõoktatás helyzete Bp. OKI 1981.
Egyébiránt meg kell jegyeznünk, hogy a '80-as évek hallgatói aktivitása nem csak ún. szakmai körökben
nyilvánult meg, sõt(!): ekkortájt erõsödtek fel azok az alternatív társadalmi mozgalmak, klubok, társadalompolitikai vagy kulturális orientáltságú körök, amelyekbõl szintén egy nagyon jelentõs hallgatói elit került ki, és akiket szintén a rendszerváltás reformistái közé sorolhatunk. Más kérdés, hogy a késõbbiekben
hasonló politikai-gazdasági „ugródeszkává” vált ez a szerep is, mint azt a hallgatói mozgalmak esetében
majd láthatjuk.
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szcenárió szervezési-felügyeleti körülményei között) mindvégig megõrzött önrendelkezés-mintán alapult. Megjelentek a képzési, elhelyezkedési gondok is, az értelmiségi pályák telítõdése miatt pedig élesebbé vált a verseny, növekedett a társadalmi visszaélések
és összefonódások száma. Az egyetemi hallgatói tömegek is lassan a praktikus, középosztályi (polgári) értékek felé orientálódtak. A folyamatok nyilvánvalóvá tették, hogy ez
az átalakulás nem mehet végbe szerep- és értékváltás nélkül. E folyamat során a fiatalok értékorientációi, cselekvési mintái egyre inkább eltérnek a hagyományos normáktól, vagyis egyre inkább saját maguk fogalmazzák meg mintáikat. Az új ifjúsági korszak
legfontosabb jellemzõje a nemzedéki szervezõdés fontosságának felerõsödése, vagyis az
ifjúság autonómiájának nagyfokú növekedése lett. Az ifjúság mintakövetõbõl lassanként mintaadóvá is vált. „Elõször autodidakta, önellátó módon hozták létre a felsõoktatási második gazdaság, „második társadalom”, „második egyetem” alaptéziseit: házi önképzõköröket, félellenzéki folyóiratokat. Ezután a szamizdatosokkal, a repülõegyetemi
elõadásokkal kapcsolatba kerülve próbálkoztak meg ama ismereteket megszerezni társadalmukról, amelyeket az elsõ egyetemen nem szerezhettek meg.”3
A hallgatói mozgalom tehát több oldalról is erõsödött: egyfelõl volt egy kulturális,
szakmai reformtörekvés, amely elsõsorban a társadalom globális mozgolódásának
visszhangjaként jelentkezett, másrészt létezett egyfajta egyetempolitikai reformigény,
amelyet fõként a végzõs hallgatók, illetve a fiatal oktatók kezdeményeztek. Ez a hallgatói mozgalom elsõ szakasza, amelyben a mozgalmi jelleg már párosul radikális lépésekkel, de ez a csoport még nem igazán szervezett, hiszen – mint az a szegedi hallgatói, oktatói interjúk alapján kitûnt – az évek alatt kialakult „második egyetem”
belterjessé és függetlenné tette a hallgatói elitet.
A hallgatói képviseleti rendszer4 megalakulása után még nem tudott kompetens
politikát felmutatni. Az általa delegált képviselõk az Egyetemi Tanácsban nem értették a nyelvezetet, nem ismerték a személyi összefüggéseket, idegenül mozogtak az
Egyetemi Tanácsban, ellentétben a KISZ-szel. „[Nem politizáltunk okosan], nem találtuk meg a funkciónkban a lényeges súlypontot.”5 Az 1985-ös oktatási törvény elfogadása – amelynek legnagyobb eredménye a KISZ mellett szervezõdõ hallgatói mozgalmak legalizálása lett – visszafordíthatatlanul utat engedett a hallgatói mozgalmak
érdekképviseleti szervezetté válásához.
Az oktatási törvényen alapuló 1986-os miniszteri rendelet6 pedig már – a Szervezeti és Mûködési Szabályzatok (SZMSZ) kivételével – az összes intézményi-kari szabály3

Balog Iván: Egyetemi hallgatói mozgalmak Szegeden a nyolcvanas években (In: Civilizációs
korszakváltás és ifjúság, Szeged, 1993. 24-25. p.)
4
=HKR, másutt HKB (Hallgatói Képviselõ Bizottság,), HKT (Hallgatói Képviselõ Testület), HÖT vagy
HÖK (Hallgatói Önkormányzat)
5
Az ügy érdekében, beszélgetés Pikó Andrással, Gondolat-jel Szeged, 1985/4. 20-26. p.
6
A mûvelõdési miniszter 24/1986. (VIII.31.) számú rendelete „A felsõoktatási intézményekben mûködõ
KISZ-szervezetek, továbbá a hallgatói közösségek és a hallgatói képviselõk jogairól” szólt.
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zat (ösztöndíj-, vizsga-, tanulmányi és fegyelmi ügyek) és a hallgatókat közvetlenül
érintõ oktatásszervezési intézkedések (vizsganapok, vizsgarend) esetében egyetértési
joggal ruházta fel a hallgatói önkormányzatokat. A változások fõ irányának elvét jól
mutatja az a nagy jelentõségû miniszteri rendelet7 is, amely az intézményi tanácsokban egyharmados képviseletet biztosított a hallgatóknak. Az intézményi tanácsokban
helyet foglaló hallgatói képviselõi arány hagyománya innen eredeztethetõ. A képviselet szabályozása és mértéke a kilencvenes évek végére a hallgatói önkormányzatiság
egyik legtöbbet vitatott tényezõjévé vált. Az országos HÖK-képviseleti szervek
(OFÉSZ, HÖKOSZ, HÖOK) a rendeleti szabályozásból a felsõoktatási törvényi szabályozásba átkerült tételt a magyarországi hallgatói mozgalom egyik alappillérének tekintették és tekintik, melynek megtartásáért a törvényi háttér változásakor igen erõs
lobbytevékenységet fejtettek ki (1995-96, 1998-99).
Talán ez volt a legjelentõsebb lépés a hallgatói mozgalmak történetében, amit nem
csupán demokratikusan megilletõ jogként, hanem hatalomként is értelmezhetünk, hiszen a felsõoktatási intézmények vezetõi tanácsaiban való részvétel nagy manipulációkra adott lehetõséget. Ugyanakkor a felsõoktatás-politika reformer képviselõinek
(akik ekkor mind az intézményi, mind az állami tisztségekben kisebbségben voltak)
szükségesnek mutatkozott az erõs hallgatói támogatottság ki- és felhasználása, melyhez nélkülözhetetlen volt a politikai szereplõvé vált (és egyébiránt a régi mintákat követõ és emiatt a hallgatók között kevésbé hiteles) KISZ8 által az egyetemi-fõiskolai diákéletbõl való kivonulás után keletkezett ûrben még csak formálódó hallgatói
szervezet alapjainak lerakása és megerõsödésének támogatása. A reformerek a diákszervezetek leendõ – a törvény szava által is hivatalos – vezetõitõl (az intézményi diákvezérek mint a diáktársak bizalma által kiemelt „hangadók”, „ötletadók” már korábban jelen voltak) bizton számíthattak a reformpolitika támogatására és –
nélkülözhetetlen – hallgatói bázisának biztosítására. Nem hanyagolható el azonban az
a történelmi tény sem, hogy a felsõoktatás vezetõi (rektori, dékáni, professzori szinten,
de állami hivatali szinten is) egyre többen kerültek ki az 1956-os forradalom elõtt és
alatt szervezõdõ és mûködõ Magyar Egyetemisták és Fõiskolások Szövetsége
(MEFESZ) egykori tagjai, szervezõi, vezetõi, vagy éppen ellenzõi és lerombolói közül,
akiknek élõ emlékeik voltak a diákmozgalom önkéntes jellegébõl adódó szellemi és erkölcsi erejérõl, társadalmi támogatottságáról. Egyfajta természetes érték- és érdekkapcsolódás alakult ki tehát az egyetemi-egyetem-politikai reform oktató és hallgató képviselõi között.9
7

A mûvelõdési miniszter 20/1986. (VIII.31.) számú rendelete „A felsõoktatási intézmények szervezetérõl
és mûködésérõl” szólt.
8
A KISZ utódszervezete, a DEMISZ a magyarországi politikai paletta ifjúságot képviselõ szervezeteként,
tényezõjeként definiálta helyzetét.
9
A MEFESZ 1956. október 16-án a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Auditórium Maximumában alakult meg. „Az egyetem akkori hallgatói spontán (ma úgy mondanánk: öntevékeny)
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A mértéktévesztést a világos párhuzamok okozták; hiszen ilyen hallgatói részvétellel a világ számos felsõoktatási rendszerében találkozhatott az érdeklõdõ. A rendszer
logikájából következõen azonban nem valódi jogokról volt szó. A hallgatói részvétel
ezekben a tanácsokban inkább arra szolgált (szolgálhatott volna) egy magabiztos politikai vezetésnek, hogy potenciális szövetségeseket szembeállítson egymással. S valóban: a felsõoktatás érdekeiért lobbyzó oktatói gárda az 1989-es fordulatot megelõzõen
soha nem használta fel a hallgatóságot szövetségesének10, amikor az alkufolyamatokban az irányító szervekre nyomást akart gyakorolni.
Ez azonban még egy kicsit késõbbi történet, hisz valójában a mozgalomnak ekkor
még ereje nem volt. A fordulat igazán csak a rendszerváltás éveiben következett be,
amikor is egy új generáció vette át a stafétát új politizálási stílussal.
A hallgatói önkormányzati mozgalom közvetlen elõzményeként értékelhetõ megmozdulás 1988. szeptember 28-án történt. A bölcsészkar hallgatói (és a hozzájuk csatlakozó oktatók) egynapos sztrájkjuk (mely ismét az „audmax”-ban volt) után levelet írtak
a Mûvelõdési Minisztériumhoz, melyben követelték a magyar felsõoktatás reformját.
A szegedi megmozdulások tulajdonképpen egy aprócska ügy miatt kezdõdtek: szeptember elején nyilvánvalóvá vált, hogy az ötödéves hallgatóknak a korábbinál kétszer több
órát kell az utolsó évben hospitálniuk, hogy így tegyenek eleget a képzés követelményeinek. Ez volt az a csepp, amely az akkor már csíráiban létezõ, a KISZ-tõl független hallgatói érdekképviseletet arra ösztönözte, hogy cselekedjék. A zsúfolásig megtelt elõadóteremben (1956 után) újra követelésként fogalmazódott meg az orosz nyelv mellett más
nyelvek oktatása és a marxista gondolkodás mellett más gondolatkörök megismerésé07

gyûlésre jöttek össze a BTK Auditorium Maximumában, és elhatározták, hogy egy politikamentes szervezetet, a MEFSZ-t (Magyar Egyetemisták és Fõiskolások Szövetsége) hoznak létre. A következõ, alakuló
gyûlésükkor (1956. október 20.) a forradalmi hangulat oly magasra hágott, hogy a jelenlévõ mintegy hatszáz hallgató (az egyetem akkori létszáma 3000 körül mozgott) tizenkét pontban követeléseket fogalmazott meg. A pontok között tanulmányi kérdések (mint az orosz nyelv tanítása egyeduralmának megszüntetése, vagy a zenei középiskola fõiskolai rangra emelése) mellett diákszállás-építést, az orosz csapatok
kivonását, a beszolgáltatások megszüntetését és demokratikus változásokat sürgettek. A Szegedrõl induló
mozgalomhoz (melynek Kiss Tamás, Lejtényi András és Gönczöl Dezsõ voltak vezetõi) október 21. és 23.
között az ország majd' minden egyetemének hallgatósága csatlakozott, a mûegyetemi tüntetés (23-án) a
szegedi pontok fõ csapásirányán szervezõdött. A forradalom leverése utáni megtorlás (1957. április) a szegedi egyetemi élet képviselõit és a diákszervezet vezetõit is elérte, számos oktatót és hallgatót ítéltek súlyos
börtönbüntetésre.” www.sztehok.szeged.hu/bemut/ehoktort.php Ld. még Kiss Tamás: Magyar Egyetemisták és Fõiskolások Szövetsége – 1956, Szeged. Belvedere Meridionale, 2002
10
„Mivel a felnõtt értékrenddel már nem tudnak mit kezdeni [ti. a fiatalok – a szerzõk], önmagukra vannak
utalva, és ez az önmagukra utaltság sohasem volt igazán jó iskola. Az azonban mindig problémákhoz
vezet, ha valamelyik korcsoport csak saját nemzedékén belül számíthat együttmûködésre és az idõsebb
nemzedéktõl egyre kevésbé.” Lengyel László: Társadalmi átalakulás és ifjúság. Belvedere Meridionale,
Szeged, 1999
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nek kívánsága is. A megmozdulás (melynek Pikó András V. éves hallgató volt a fõszervezõje) ezúttal is országos csatlakozásokat vont maga után11, majd október 31-én a szegedi bölcsészek nyílt levelükben országos megmozdulásra szólították fel a többi egyetem és fõiskola hallgatóit. 1989. május 6-án megalakult az Országos Felsõoktatási
Érdekvédelmi Szövetség, az OFÉSZ, amely a rendszerváltoztatás egyik legjelentõsebb
támogatójává, és a magyar felsõoktatás reformjának katalizátorává vált.

A HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
A rendszerváltáskor tehát már nyitva állt egy olyan részlegesen elismert, de arányaiban mindenképpen hatásos ereje a hallgatói mozgalomnak, amely akár nagypolitikai, akár egyetem-politikai színtéren érzékelhetõ volt. Egy társadalmi reformmal és
egy általános felsõoktatási struktúraváltással a forradalmi helyzet is adottá vált.
Az 1990-es hallgatói megmozdulások országos méretûvé válása, de fõként az azt követõ egyetemi vezetõségváltások lehetõvé tették, hogy a hallgatói mozgalom kinõje
mozgalmi szerepét, és a '80-as évek tapasztalataira épülve szervezett egységgé váljon.
A '89 után létrejött politikai-gazdasági vákuumban ez a folyamat csak meddõ akadályokba ütközhetett, hiszen a demokrácia és az állampolgári jogok égisze alatt számos
társadalompolitikai csoportosulás látott napvilágot, amelyek mind az új rendszert
igyekeztek legitimizálni. Programjaik már nemcsak a polgári lét ontológiai magyarázatára hivatkoztak, de megoldásokkal álltak elõ súlyos, „húsbavágó” problémákra
is. Így kaptak széles társadalmi visszhangot, és csak így lehettek részei annak az átalakulási folyamatnak, amelynek alapkõletételénél már õk is legitim szervezetként
vághattak szalagot.
A ‘80-as évek végén persze folytatódott az egyetemi rendszer átalakulása, illetve a
társadalmi változásokkal párhuzamosan helyzetének átértékelõdése is. A hallgatói létszám növekedésével és a piaci viszonyok felsõoktatásban történõ elõretörésével megnõtt a felsõoktatás társadalmi integrációjának a szerepe. A felsõoktatás többé már nem
volt az elit bástyája, hanem tömegessé váló intézmény. Azoknak, akik itt megjelennek,
más a társadalmi hátterük és a jövendõ társadalmi szerepük is. Megrendült és nehezen
áttekinthetõvé vált az oktatási rendszer. Képlékennyé váltak azok a társadalmi folyamatok, amelyek meghatározták, hogy mi az a tudástõke, amit igazán fel kell szívni.
Ma a közellét a piachoz, a kapcsolati tõke, és az, hogy földrajzilag hol vagyok ebben az országban, fontosabb tényezõ, mint az, hogy milyen szakmai tudással rendelkezem, így tehát az eladhatóság, illetve az „eladni” képessége vált a társadalmi értékek
és a biztosabb egzisztencia hordozójává. Lengyel László szavaival élve: „Ma nem lehet
tudni igazán – azon túlmenõen, hogy valakinek az elithez kell tartozni, s mindenki találgatja, hogy ki mitõl tartozik oda –, hogy mi az elindító. Sem az oktatásban, sem a
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társadalomban nem derült ki, hogy az individuális egyéni versengést vagy a szolidáris
kisközösségi együttmûködést kell-e díjazni.”12
Ilyen társadalmi helyzetben a hallgatói mozgalom, s vele együtt a kialakult hallgatói önkormányzatok szerepe is többdimenzióssá vált. Az önkormányzatok vizsgálata
közben ez a szerepváltás nagyon nyilvánvalóvá tette azt a tézisünket, hogy a testületek
képviselõinek magatartás- és cselekvésmintái megegyeznek az ifjúsági korszakváltás
azonos folyamataival.
A szervezeti viselkedés a mozgalom kezdeti szakaszait tekintve még nyomon követhetõ, de az egyre inkább heterogénné váló felsõoktatással maga a hallgatói önkormányzat is heterogénné válik. 1994 után pedig már szinte lehetetlen bármilyen egységes társadalmi redisztribúciót nyomon követni ezekben a testületekben.

A JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM (JATE) HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATA
A JATE Hallgatói Önkormányzatának története is ezen folyamatok függvényében értelmezhetõ. A képviselõi magatartás- és cselekvésminták, valamint a felsõoktatásban
betöltött szerepük alapján három korszak különíthetõ el, amely korszakok legtöbbször
generációs váltást is tükröznek.
I. korszak: 1989/90-1993
Ebben az idõszakban a Hallgatói Önkormányzat radikális egyetem, illetve – országos
szinten – felsõoktatás-politikai küzdelmet folytatott, melynek révén jogilag, törvényi
keretek közt is elérték a hallgatók 1/3-os egyetemi tanácsbeli képviseletét. A HÖK tulajdonképpen ekkor lett ereje és hatalma csúcspontján, de ezzel a lépéssel megszûnt a
lehetõsége is az érdekmentes hallgatói érdekképviseletnek. A hatalomban helyet foglaló, abból részesülõ önkormányzat egyértelmûen (egyetem)politikai szervezetté, „politikacsinálóvá” vált. A korszak végét a felsõoktatási törvény létrejötte, vagyis egy legitimációs hatalmi küzdelem befejezése jelzi.
Az egyetemi szervezetek/hivatalok közötti helykereséssel, az egyetempolitikai pozícióharccal párhuzamosan a szervezetnek egy olyan infrastruktúrát kellett kialakítania, amelyben a mûködési feltételei is adottak lehettek. Ezt a kialakuló piacgazdaság
lehetõségei tálcán kínálták a szervezetnek. Az egyetemen belüli autonómia, a hallgatói pénzek feletti rendelkezés joga, és a mögöttük álló, nagy létszámú hallgatói bázis
azonban már nemcsak egy szükség kielégítésére adtak lehetõséget, hanem egy széleskörû szolgáltatói rendszer kiépítésére is. „Tulajdonosok akarunk lenni, mert ahol az
egyetemisták a fogyasztók, ott nekik is kell élvezni a hasznot.” – jelentette ki ekkor a
JATE HÖK Iroda akkori vezetõje.13
12

11

Pécsi Egyetem, október 4., Mûegyetem, október 12.
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13

Társadalmi átalakulás és ifjúság. Belvedere Meridionale, Szeged, 1999
Interjú Majó Zoltánnal; Szegedi Egyetem, 1993. február 26.
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Az érdekérvényesítés és a hallgatók ellátása tehát két külön feladattá vált, ami egy
új, bürokratikus gépezetet is elindított.
II. korszak: 1993-1995/96
A hallgatói elit csoportjait, köztük elsõsorban a hallgatói önkormányzatokat a piac
és a politika nagyon heterogénné tette. A kialakult kettõs struktúra – a szolgáltatói
és az érdekképviseleti – nemcsak megosztotta a testületeket és a képviselõket, de
életre keltett egy belsõ konfrontációt is. A testületek már megalakulásuk idején sem
voltak egységesek, mégis közülük csak azok váltak igazán életképessé, amelyek ezt a
látszatot tûzzel-vassal fenntartották. A szennyesek kiterítése – demokratikusan választott szervezetrõl van szó – e tekintetben nem befolyásolta kedvezõen a legitim
pozícióiért küzdõ, késõbbi lobbypolitikát folytató szövetség kisgyermekkorát, hiszen
alkalmat adott a vele szemben álló feleknek, hogy megosztottá tegyen egy olyan szervezetet, amely szakszervezeti jellegénél fogva csakis egységesen tudja az erejét érvényesíteni.
A szolgáltatói és az érdekképviseleti szféra kezdetben nem vált külön, de minden
korszakváltással új szervezetek jöttek létre, amelyek nemritkán ugyanazon hallgatókból tevõdtek össze.
III. korszak: 1996-2000
A '95-ös tandíj elleni demonstráció kimenetele jelentõsen meggyengítette a hallgatói
önkormányzatok pozícióit, ami azóta is egyre csökkenõ hatalmi koncentrációban nyilvánul meg. A heterogén testületi összetétel, illetve a különbözõ képviselõi magatartások egyre látványosabb elkülönülése csak felgyorsította ezt a folyamatot. A HÖK – legalábbis intézményi szinten, tisztviselõiben, képviselõi csoportjaiban – már nem volt az
az egységes szövetség,14 amelyen keresztül hatásos érdekérvényesítést lehetett volna
megvalósítani, a hallgatói tömegek sem álltak már egyhangúan mögötte.
A JATE HÖK ezekben az években a hallgatók és az egyetem vezetésének szemében is egy pusztán adminisztratív gépezetté vált, amelynek elemei: a tanulmányi osztály-jelleg, mely funkciójában az TO-któl átvállalt hivatali-ügyviteli feladatokban,
egy gazdasági hivatal-jelleg, mely a pénzügyi és számlaügyintézésben, illetve egy a
tartalmában kiüresedõ (a gyökerektõl távolodó, és mozgalmi-amatõr jellegét fokozatosan elvesztõ), ám a felsõoktatási törvény keretei között hangsúlyosan létezõ elegyben élt tovább.
Erre a korszakra leginkább a HÖK útkeresése jellemzõ. Tapogatózás minden
irányban, ahol a hallgatói képviseletnek még súlya lehet, és ezt még meg lehet tartani.
Akik a hallgatói önkormányzat tagjai voltak az elsõ idõszakban (1989-1993), azok
olyan kapcsolati tõkére tettek szert gazdasági és politikai területen egyaránt, hogy a
14

A népi nyelvi lelemény Ravasz Lászlónak tulajdonítja azt a szólásmondást, mely a legjobban szemlélteti
ezt a helyzetet: „A lövészárkokban sokkal kevesebb a felekezeti harc, mint a jól fûtött dolgozószobákban”.
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késõbbiekben – vagyis a harmadik korszakban – már õk segédkeztek a szolgáltatói és
az érdekképviseleti-politikai szféra elkülönítésében. Ugyanaz volt a csapat, csak felosztott struktúrában. Ez – ha úgy tetszik – egyfajta biztonsági megoldásként szolgált,
hiszen az érdekképviselet választási esélyei mindig sokkal labilisabbak, mint egy meggyökeresedett, intézményesült gazdasági elité, fõként, ha az politikai kapcsolatokat is
tudhat maga mögött.15
A kilencvenes évek végén a JATE Hallgatói Önkormányzataiban elmélyülni látszó
válság kezelését, a szegedi hallgatói mozgalom meg- és felújulását a felsõoktatás-politikai akarat, az integrációs retorika és törekvések, valamint a törvényi szabályozás elmozdulási irányai következtében létrejött, intézményközi Universitas HÖK (tisztán
konzultatív testület, 1996-1998), SZFSZ HÖK16 (integráció-elõkészítõ szövetségi testület, 1999-2000) majd a Szegedi Tudományegyetem HÖK létrejöttétõl várták mind a hitelvesztés tüneteivel a mindennapokban érintkezõ képviselõk, mind az ilyenformán
képviselõk nélkül maradt hallgatói csoportok is.

A JUHÁSZ GYULA TANÁRKÉPZÕ FÕISKOLA (JGYTF)
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATA
A tanárképzõs hallgatók igazodva a változó, változni készülõ világhoz, 1988-ban új
szervezetet hoztak létre az intézmény falai között érdekeik megjelenítése céljából, a
Hallgatói Képviselõ Tanácsot (HKT). Indulásképpen fontos teendõ volt a legitimitás
biztosítása, ezért a HKT felhívásokat küldött a tanszékekre, elõsegítendõ a tagválasztást. Tehát a hallgatók választottak maguk közül az átlagnál érdeklõdõbb hallgatókat.
„Az önszervezõdés jellegzetes kifejezõdése volt, hogy a történelem tanszék akkori vezetõje úgy gondolta, hogy jót tenne a tanszéknek (is), ha hallgatói bekapcsolódnának
a mozgolódásba. Mivel a kezdet kezdetén még nem százalékos alapon ment a részvétel, hanem aki elment, az szavazott, ezért a tanszékvezetõ „hívó szavára” sok történelem szakos hallgató vett részt a szavazáson.”17 A friss hallgatói képviselõt, az 1988/89es tanévben elsõ éves történelem-magyar szakos hallgatót, Annus Gábort
közfelkiáltással, ellenszavazat nélkül választották elnökké.
I. korszak: 1988-1991
Az elsõ HKT elnök elõdje még a KISZ-titkár volt, aki (mint minden KISZ-tisztviselõ)
„választott” tisztviselõnek számított, az állampárti politikai háttér végett nagyobb
15

Ez vonatkozhat akár az egyetem-politikai, akár a nagypolitikai színtérre is. A szegedi HÖK-vezetõk
jelentõs része az idõk során egyre inkább az országos vezetésben is képviseltette magát, sõt meghatározó
szerepet játszott. (Pikó András, Várnagy József, Skultéty Tamás, Jaczkovics László, Majó Zoltán)
16
A Szegedi Felsõoktatási Szövetség Hallgatói Önkormányzata
17
Annus Gábor, 1998
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súllyal vett részt a fõiskola vezetésének munkájában, de a hallgatók körében vett legitimitása nem volt mérhetõ a valóban választott elnökével. Ennek ellenére a kezdeti
idõkben nem volt a HKT elnöki, sõt tisztviselõi funkcióknak akkora rangja, mint
a „kiszes” tisztségviselõknek. Más volt a szerep, más a légkör. A tisztségviselõknek tartalommal kellett megtölteni a formát. Ki kellett találniuk a szerepeket. A legnagyobb
feladat az volt, hogy meg kellett teremteni az anyagi és szellemi függetlenséget. Nem
volt már KISZ, eltûnt a korábbi pénzforrás, nem léteztek az addigi szervezeti keretek,
nem volt kire támaszkodni. A hallgatók részére nyújtott központi támogatási keret
a fõiskola kezelésében maradt, ilyen körülmények között – a JATE HÖK tisztségviselõihez hasonlóan – az elsõ nagy tettként tekintettek az önálló Hallgatói Iroda létrehozására. Az elõzõ fejezetben kifejtett érték- és érdekkapcsolódás, illetve érdekkiegyenlítõdés okán az intézményi vezetéssel konfrontáció nem volt.18 Az Annus Gábor által
vezetett HKT, majd Hallgatói Önkormányzat (1991-tõl HÖK) mindent a teljes semmibõl épített fel, példa nem állt elõtte.
II. korszak: 1991-1994
A második elnök Skultéty Tamás volt, aki – mint egy, a fõiskolai magazinnak adott interjúban említi – elõbb tüntetett, mint tanult, hiszen elsõ évfolyamos korában szeptemberben mindjárt egy, az akkori kultuszminiszter elleni tüntetés kellõs közepén találta magát. Másodéves korában máris megválasztották elnöknek – a fõigazgató által
kiírt összhallgatói szavazással, több mint ezer szavazattal. Ez a tömegbázis nagyon
nagy politikai hátteret adott a HÖK-nek. Akkor még sokan megkérdõjelezték
a hökösök hivatali létét, nagyon sok tanár nem fogadta el azt, hogy a hallgatók ugyanúgy szavaznak és beleszólnak az õket érdeklõ és érintõ ügyekbe, mint õk.
Az 1991-92-es tanév az alkotásé volt a HÖK életében. Ekkor írták a ma is használt belsõ szabályzatokat, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot, elérték, hogy az elõadásokra
nem volt kötelezõ bejárni19, maximálták az egy félévben kiírható vizsgák számát, szabályozták a nyelvoktatás és a testnevelés kérdését. A Kovács József által vezetett (1992ban alakult) HÖK kitûnt harcosságával, és megalkuvást nem tûrve helyezte a hangsúlyt az érdekképviseletre, idõnként kiélezve ezzel a viszonyt a HÖK és az intézmény
között.
18

„A legfontosabb feladat az iroda kialakítása, a korszerû munkakörülmények megteremtése volt.
Számítógépet, faxot kellett szerezni, telefonvonalat bevezettetni. Elindult a hallgatói újság, a TÛ – volt
is vita belõle, hogy a lap mennyire tartozik az önkormányzathoz, és mennyire szuverén. Ez természetesen
a demokrácia minden vitájának és veszekedésének jellegzetességével együtt járt. A fõ feladat – a hallgatói
képviselõk és bizottságok összefogása, azok koordinálása – sikerült: létrejött a tanulmányi bizottság, a
szociális bizottság osztotta szét az ösztöndíjakat.” Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola – Tanszék- és
Intézménytörténet. Szeged, 1999
19
Érvrendszerük e kérdésben azon alapult, hogy a szabad oktatóválasztás és az oktatók véleményezése
hiányában a hallgatók „jelen nem létükkel” jeleznek vissza az oktatóknak.
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III. korszak: 1994-1999
A harmadik korszakban a hallgatói önkormányzat szolgáltató funkciója erõsödött.
Az 1994/95-ös tanévben az elnöki pozíciót a technika-biológia szakos Fórizs Anikó töltötte be. Az õ érdeme volt a Gólyatábor feltámasztása és a tanszéki terepgyakorlatok
támogatási rendszerének intézményspecifikus kidolgozása, mely által a növekvõ utazási költségeket a hallgatói önkormányzat saját kereteibõl kiegyenlíti. Az õt követõ Telek István elnökségének egy évére rányomták bélyegüket a Bokros-csomag bevezetése
körüli viharos események. Tüntetés tüntetést követett elõbb Szegeden, majd a Parlament elõtt, a megszorító intézkedések és a tandíj ellen való tiltakozó hallgatói demonstrációk megszervezése közelebb hozta egymáshoz a különbözõ intézmények hallgatóit, így törvényszerûen a HÖK-öket is. A szegedi demonstrációk leginkább
megmozgatott résztvevõi a tanárképzõs hallgatók voltak, s ez erõt és legitimitást adott
a HÖK további mûködéséhez. Nagy eredmény volt az intézményi (ma: kari) Gólyabál
rangos kulturális eseménnyé tétele. Az intézményi klub ezen idõszakban vált szegedi
viszonylatban is népszerû kulturális közösségi térré. A sorrendben következõ ciklus
(1996-99) már más jellegû igényeknek és elvárásoknak kellett, hogy megfeleljen.
A tüntetések ideje lejárt, politikai megegyezés született a tandíj és költségtérítés bevezetésérõl, a hallgatói cél a méltányos díjmegállapítás lett. Újdonság volt a HÖK szolgáltatói szerepkörben való megjelenése. Ilyen, a valós igényeket kielégítõ szolgáltatássá vált a Hallgatói Bolt, a Diákszolgáltató Központ, az olcsó fénymásolási lehetõség
megteremtése és a Fõiskolások a Szegedi Universitasban Alapítvány közhasznú szervezet (1996) létrehozása a hallgatók alapítványi támogatása céljából, valamint 1997ben került elõször megrendezésre a több ezer résztvevõs Juhász Gyula Napok fesztivál.
IV. korszak 1999-2000
A JGYTF HÖK önálló mûködésének utolsó korszaka az egyetemi integráció elõkészítésével és támogatásával mint fõ iránnyal indult. A képviselõk fontos tényezõként tartották szem elõtt, hogy szervezettségében erõsnek és összetartásában megingathatatlannak tûnõ testületként20 tagozódjanak be a szegedi egyetembe, mely alaphelyzet
lehetõséget teremthet egy késõbbi integrált intézményen, illetve HÖK-ön belüli mértékadó szerep kivívására. Döbör András hivatalba lépése (1999) óta a kialakult érdekképviseleti és kultúrateremtõ hagyományok megõrzése, a kifulladni látszó hallgatói
aktivitás felélénkítése (a hallgatói önkormányzatnak a hallgatókhoz való visszavezetése) és a szegedi integrációban való markáns érdekképviselet lett a cél.
20
„A kommunikációs stratégia erõs, folyamatos, többcsatornás (két diáklap, diák-televízióadás, országos és
helyi írott sajtó), és a leendõ egyetem minden szintjét megcélzó (fõiskolai vezetés és oktatók, külsõ oktatók,
fõiskolai hallgatók, egyetemi vezetõk, egyetemi hallgatók) volt. A kampány mûködtetését a HÖK kulturális,
pályázati, majd sportreferensei végezték, a HÖK elnöke a koordinálói szerepet látta el és a hagyományos
érdekképviseletre koncentrált (fórumok, diákgyûlések, szakestek, interjúk). Nagy Zoltán Péter (a kari HÖK
elnöke 2002-) elmondása, 2002.

159

Jancsák Csaba – Matiscsák Attila

SZEGEDI HALLGATÓK AZ ORSZÁGOS HALLGATÓI KÉPVISELETBEN
Az országos képviseletben egy kicsit más a helyzet. A szolgáltatói szféra jelenléte itt
már nem irány, hanem szükséges kellék, sõt, fontos stratégiai pont. A szervezeten belüli konfrontációk már csak az önkormányzatok közti pozícióharcként jelentkeztek.
Míg kezdetben az intézményi autonómia és hallgatói jogok kivívása volt a cél, ennek elérésével az érdekképviseletek átmentek olyan politikai szervezetekké, amely az
országos képviseletén keresztül az egyetlen ütközõpont lehet a kormányzat és a felsõoktatási intézmények között, ami magával vonta a hallgatók esetleges pártpolitikai szerepvállalását is a testületekben.21 Ez egy létezõ dolog és közel sem újkeletû. A hallgatói
tömegbázis mind politikai, mind gazdasági irányban megadta a testületek, és ezzel
együtt kezdeményezéseik, céljaik legitimitását, irányítási monopóliumát. Késõbb ezt a
monopol helyzetet kinõtték a szervezet vezetõi és már tudatos karrierizmussal törekedtek minél szélesebb körben érvényesíteni kapcsolataikat. Ez elsõsorban helyi, illetve intézményi szinten jelentkezett leggyakrabban.
Természetesen ez a tendencia sem volt általános, de tény, hogy az önkormányzatok
vezetõi – s errõl maguk is így vélekednek – egyfajta vezetõi gyakorlatot, kapcsolati tõkét, és gyakorlati jártasságot szereztek, amit az országos vezetés által szervezett vezetõképzõ rendezvényeken tudatosan is alakítottak. Nemcsak politikailag váltak képzetté, hanem a HÖK-ös szolgáltató-rendszerek kialakulásával, kialakításával gazdaságilag
is versenyképesek lehettek bármely középszintû piacon.
Az országos képviseletben már régiós küzdelmekrõl is szó van, mert a HÖOK, mint
politikai hatalommal bíró szervezet egyfajta lobbyszervezeti, pressure group-stratégiát
is folytat, s e képviseleten belül valószínûtlen az, hogy mind a közel kétszáz hallgatói
önkormányzat, amelyik képviselteti magát az országos testületekben (a legmagasabb
döntéshozó fórumban: a Közgyûlésben, illetve a politikai stratégiai testületben: a Választmányban), részesülhet annak eredményébõl.

EGYETEMI INTEGRÁCIÓ ÉS HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT – EGY ÚJ KORSZAK
A hallgatói önkormányzatok jelenleg egyfajta lebegési stádiumban vannak, amelyet
egyfelõl egy stratégiai (a jövõ elmozdulási irányait vizsgáló), másfelõl pedig egyfajta
lételméleti kérdéseket felvetõ (a múlt, a gyökerek feldolgozásából általános alapokat
megteremtõ és misztifikáló) kiútkeresés jellemez. Ez a légüres tér a rendszerváltáskor
volt korábban érzékelhetõ. Az integrációval megindult felsõoktatási struktúraváltás
hasonló helyzetet teremtett, ami a felsõoktatás minden résztvevõjére hat.
21

A HÖOK a testület elnöksége által a következõ legfontosabb bizottságokban, szakmai és költségvetési
testületekben is képviselteti magát: Rektori Konferencia, Felsõoktatási Tudományos Tanács, Gyermek és
Ifjúsági Alapprogram, Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány, Esélyt a tanulásra Közalapítvány,
Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztetõ Tanács, Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanács.
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A hallgatók többsége még nem tudja, hogy milyen egyetemre jár. Az integráció látszólag nem zavarta meg õket, hiszen a változás körülményei és lehetõségei nem tisztázottak számukra. Az új egyetemi struktúrába helyezett szerepük sokkal több ponton
tette õket döntési pozícióba. A felsõoktatás irányváltása természetesen nem, vagy nem
csak önmagától függõ folyamat, hiszen a változás, ami elõször lefelé hat, vagyis a középiskolák és általános iskolák felé, az késõbb, amikor már az irányváltás ezekben az
intézményekben is bekövetkezik, meg fogja határozni az integrált egyetemek hallgatói
összetételét társadalmi és tudásminõségi szinten is. Jóllehet ez nem újkeletû folyamat,
hiszen az oktatási rendszer logikája ezt a hatást mindig megköveteli, mégis radikálisabb lesz, hiszen most tudatos és erõs a beavatkozás, amit elsõsorban a piaci viszonyok
határoznak majd meg. A változás több szinten zajlik. Kialakult már például az elit iskolák rendszere, mely az állami, hagyományos intézmények mellett a magánszférában
jön létre, és amely a piaci változásokra és igényekre kevésbé, vagy csak lassan reagáló
állami intézményeket e tekintetben is22 versenyhelyzetbe hozza. Ez magával hozza a
mobilitási folyamatok leegyszerûsítését is. A tudástõkét ezekben az iskolákban egyrészt már a piac, másrészt a felsõoktatás elvárásai, a bejutás esélyei határozzák meg.
A felsõoktatási integráció ma nyugati mintára épül, s ez nem hoz zökkenõmentes
átalakulást. Az oktató-hallgató arány megnövelését a magyar oktatási rendszer még
nem képes teljesen befogadni, hiszen az infrastrukturális háttér nem adott rá. Nincsenek meg a megfelelõ eszközök egy tömegessé váló felsõoktatási szféra minõségi mûködéséhez, és az oktatási tevékenység, hagyomány is éles különbségeket mutat.
Ma észrevehetõ az oktatás elszemélytelenedése, funkció-centrikussá válása. Megszûnik az a belsõ kontaktus tanár és diák között, ami a folyamat kvalitását is meghatározta. Persze a bekerülõk is észreveszik az egymás közti különbségeket. A felvételi rendszer addig nem lehet igazán mûködõképes és minõségi alapokon álló, amíg a normatív
támogatási rendszer határozza meg egy egyetem gazdasági stabilitását. A felvételi rendszer ma sokkal inkább hallgató-csalogató (ld: mentességek, többletpontok..stb.), ami
megint nagy hatással lesz a tömegesedési folyamatokra. Megoldásként szolgálhat talán
a kiegészítõ képzések rendszere, ami jelentõs bevételt hozna az egyetemeknek.
Létezik azonban már egy olyan igény is, amit az elõbbiekben a hallgatók döntési
szerepvállalásának növekedéseként fogalmaztunk meg. A hallgató (a leendõ hallgató)
ugyanis egyre inkább „lábbal szavaz”. Vagyis ha megadják neki a tanárválasztás jogát,
akkor önmaga dönti el, hogy milyen oktatásban szeretne részesülni. Jóllehet ez a döntési mechanizmus ma még az ösztöndíj irányába tereli a hallgatók egy részét, s így azokat a tanárokat választják, akinél könnyebben kapnak jó érdemjegyet, létezik azonban
22

A magánintézmények versenyelõnye elsõsorban a gyakorlatorientált képzések (melyek bizonyos
szakmákban meghatározzák a diplomapiacon való jobb helyzetet) terén, a speciális, új tudományrészek
szakképzései (az akadémiai szintre még nem emelt modern képzések) terén, és az oktatási külsõ-belsõ
környezet szervezettsége terén (a hallgatók kiszolgálása, informálása, modern oktatási segédanyagok, jól
tervezhetõ távoktatási forma) jelentkezhet.
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már egy erõsen funkcionális szemlélet is, ami egyértelmûen a minõségi tudás megszerzésére irányul. Így a hallgató lassan megköveteli oktatójától a minõséget, mert a diplomások munkaerõ-piaci helyzete a felsõoktatás tömegesedésével új elvárásokat támaszt, amit csak a megszerzett tudástõkével lehet irányítani. A piac egyre inkább a
diploma mögötti tudásra vevõ. A hallgatók tehát nem érdekeltek egy-egy tanszék megszûnésének megakadályozásában, ha az nem életképes. Az egyetemek képzési rendszere tehát alighanem csak ideig-óráig tartható normatív gazdasági alapokon. Elõbbutóbb nem csak a bejutás esélyei, vagy az egyetemi szolgáltató rendszerek PR tevékenysége fogja meghatározni a hallgatói létszámot és a hallgatók minõségi eloszlását
az egyetemeken.
A hallgatók ilyen irányú elmozdulása szükségessé teszi egy olyan képviseleti rendszer felállását is, amely elsõsorban ezekre a lehetõségekre helyezi a hangsúlyt.
Az egyetemi integráció évtizedek óta a legnagyobb fordulópontot jelenti a magyar
felsõoktatásban. Ez a változás a mai lebegõ stádiumban, amikor a rendszer keretei,
mûködési feltételei még kialakulóban vannak, kétirányú fejlõdést generálhat. Vagy
tönkreteszi a rendszert, vagy megalkotja. Ilyen helyzetben mindig fennáll a lehetõsége
annak, hogy a felsõoktatásban résztvevõk nem élnek a lehetõséggel, hanem felélik
azokat.
A hallgatók, s képviseletükben a hallgatói önkormányzat most nagyobb szerepet
kaphat ebben a folyamatban. Az önkormányzat kicsikarhatja a kvalitatív oktatást és
oktatás-irányítást. Amint a diákoknak a minõségre lesz szükségük, maguktól kitermelik azt a közeget, ami szervezheti, befolyásolhatja ezeket a folyamatokat. Ha kialakul
a hallgatói önkormányzat tudatos irányvonala, akkor léte áteshet a labilis, sokak által
csupán adminisztrációs szükségleteket kielégítõ szerepvállalás bukfencén, és új lehetõségeket, célokat, s ezáltal új rendszert is építhet.
A karrierirodák, a hallgatói szolgáltató rendszerek irányvonala ma még sok tekintetben a benne résztvevõ hallgatók karrierépítésén alapulnak, de látszik azonban, hogy
szükséges feladatokat látnak el. A hallgatói csoportok szerepének letisztulásával kialakulhat egy kooperatív rendszer, ami csak akkor mûködõképes, ha az integráción belül
egységesen mûködik, ha megtalálják azokat a pontokat, ahol egységesen léphetnek fel,
hiszen az egyetemi struktúra megváltozásával még inkább elõtérbe került az egységes
erõvonal kialakítása.
Lehetõség nyílik arra, hogy a hallgatói önkormányzatok, a hallgatói adminisztrációt
ellátó hallgatói irodák és a hallgatói szolgáltató rendszerek (karrierirodák, Kht.-k, alapítványok) egységes rendszerben mûködhessenek az egyetemi rendszertõl függetlenül, de
élesen befolyásolva azt. Az önkormányzatok szerepe lesz a jövõben, hogy ezt a dimenziót kialakítsák és életben tartsák, hiszen a gazdasági vonalon egyre erõsödõ szolgáltatói
rendszerek segíthetik a gazdaságilag instabil öntevékeny egyetemi csoportokat, hallgatói
kezdeményezéseket (tanulmányi tanácsadás, lelkisegély-szolgálat, stb.). Amíg ez a kooperáció nem valósul meg, addig képlékeny és ingoványos talajon álló szervezetekrõl beszélhetünk mind gazdasági, mind egyetem-politikai, mind adminisztrációs téren.
162

A hallgatói mozgalmak és az önkormányzatiság a ‘80-as, ‘90-es években

Az integrált egyetem egyre inkább egyfajta nagyvállalattá válik, amelyben a piaci
szempontok irgalmatlanul meghatározzák a mûködési feltételeket az effektív létezés
szintjén, a fejlõdés lehetõségeinek szintjén, és – a minõségi elvárások hatásával – egzisztenciális szinten is.

ÖSSZEFOGLALVA
A hallgatói mozgalom nagykorúvá válása az 1993. évi felsõoktatásról szóló LXXX törvény elfogadásával nyert teret. Ez a „felnõttkor” azonban amellett, hogy törvényileg
szabályozott kereteket teremtett, egyfajta aranykalitkába is zárta a diákszervezetet,
mely csillogása elhomályosította, a szabályrendszer pedig megdermesztette a tömegmozgalmi (radikális) múltat.
A törvény kimondta a hallgatók önrendelkezéshez és érdekartikulációhoz való jogát, alapot teremtett a demokratikus érdekképviselet mûködéséhez. A hallgatói mozgalom ebben az idõszakban a formálódás idõszakát lezárta és országos szervein keresztül is hatáskörében partnerré lett a felsõoktatás reformfolyamatának.
Miközben a hallgatói önkormányzatiság hivatali (infrastrukturális és kubatúra)
hátterének megteremtése zajlott, a mozgalom (az elsõsorban a benne dolgozók által
megfogalmazott, de mindenképpen) változó igényeknek megfelelõen új szemléletmódot épített ki. A hallgatók részére nyújtott szolgáltatások elsõ csírái ekkor alakultak ki
(HÖK-ök kezelésében levõ egyetemi és fõiskolai klubok, fénymásolási szolgáltatások).
Az 1995 és ‘96-os évek a tandíjról szóló kormányrendeletek válaszreakciói által határozódtak meg, mely egyfelõl visszatalálást jelentett a mozgalmi múlt hagyományaihoz, másrészt a demonstráció rendeleti szabályozásba való torkollása (vége, eredménye) ugyanennek a komplementumát mutatta a „jogászkodástól idegenkedõ”
diákoknak, akik távolodni kezdtek a vezetõktõl, a szervezettõl. A mozgalom e szakasza
a szabályzatalkotás szóval jellemezhetõ.
Eközben (1996-1998) a hallgatói kezelésû keretek (hallgatói normatíva) felosztása
mellett a hallgatói (pénz)ügyekbõl mind többet magára vállaló hallgatói önkormányzatok sajátos kettõsségnek lettek a rabjai. Egyfelõl a pénzügyi lebonyolításból a tanulmányi osztályok és a gazdasági hivatalok mellé bemozdultak HÖK-ök, mivel az ügykezeléssel hivatalizálódtak és ezzel az intézmények vezetése felé megerõsödtek, másfelõl,
éppen a „hivatallá” válás okán folyamatos népszerûség- és bázisvesztésnek tették ki
magukat. A hallgatói önkormányzatok az ekkor általánosan elfogadott hallgatói vélekedés szerint túlvállalták magukat, hivatallá lettek és ezzel eltávolodtak az érdekképviselettõl (a szakszervezeti funkciótól), tehát eredeti feladatuktól. E szakasz a viharok
idõszaka volt.
A felsõoktatás integrációs folyamatával párhuzamosan alakult felsõoktatási szövetségek és a 2000. január 1-jével megalakult integrált egyetemek és fõiskolák hallgatói
önkormányzatai egyfelõl az alapokhoz szándékoztak visszanyúlni (tömegrendezvé163
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nyek, fórumok, viták, aktív kommunikáció), másfelõl (a szolgáltatásokban és a pénzügyi számviteli rendszerekben) a szakmaiság és professzionalitás irányába mozdultak
(a pénzügyek kezelését leválasztották a szervezetekrõl, a diákszolgáltatásokra létrejöttek a hallgatói Kht.-k, akik kizárólag az egyetemeken belüli szolgáltatások terén mozogtak). A képviselõk az 1999-es év közepén-végén úgy látták (errõl majd’ mindegyik
diák-sajtóorgánum cikkezett), hogy szükséges a HÖK-ökrõl élõ kép lerombolása és egy
új kép felépítése.
A 2000-2001-ben kezdõdött, de a napjainkban is zajló szakasz az újraformálódás,
újraalkotás szavakkal jellemezhetõ, mely egy hármas egységbe vonja, de ugyanakkor
szegmentálja is a szervezetet. Az elsõ az érdekképviseleti tér vagy funkció, mely szakszervezet-jellegû mozgásteret használ. A második az igazgatási funkció, mely az önkormányzati-szervezõ jellegben ölt testet. A harmadik a gazdálkodó funkció, mely a vállalkozói (vállalkozási) térben mûködik.
A mozgalom mai tisztségviselõi ezen elváló „divíziókban” teljesítik ki önmagukat,
akik harsányan képviselik a hallgatótársak (vélt vagy valós) érdekeit, akik rendezvényeket (fesztiválokat, sportversenyeket) szerveznek, akik pedig a diákszolgáltatások,
diákvállalkozások terén mozognak, s az ezen keretek között megszerzett ismereteket és
ismeretségeket, mint egyfajta kulturális és kapcsolati tõkét gyûjtve-raktározva készülnek a diplomapiacon való komoly versenyre.
A szegmensek (divíziók) közötti információcsere és együttmûködés terei a hallgatói önkormányzati irodák, melyeket még a kilencvenes évek elején harcoltak ki az akkori mozgalmárok.
A szegmensek mai tisztségviselõi (de általában: dolgozói) karriertervezésük, életpálya-tervezésük szempontjából ily módon már a felsõoktatási szervezeti keret legelején elindulnak a politikai, a közigazgatási, és a pénzpiaci pályaorientációk útján.
És egyre nagyobb tudatossággal teszik ezt.
Az új évezred fentiek szerint megoszló hallgatói mozgalma minden bizonnyal egy
sajátos rekrutáció alapján frissül fel, melyben a társadalmi redisztribúció, illetve egyfajta hallgatói elit reprodukció vizsgálata új irányokat nyithat az ifjúsági szervezetek
kutatásában.
A felsõoktatás-politika rendszerváltás utáni folyamataival párhuzamosan a hallgatói mozgalom, illetve létrejött önkormányzati szervezetei politikai-gazdasági pozícióba kerültek. A hallgatók politikai cselekvésmintái egyre radikálisabb érdekképviseleti, majd késõbb piacgazdasági folyamatokat erõsítettek, egyfelõl a hallgatói létszám
megnövekedésével, másfelõl pedig a piaci viszonyok felsõoktatásban történõ elõretörésével. A mozgalom kialakulását és késõbbi folyamatait, valamint a képviselõi magatartásmintákat az említetteken kívül a hallgatói értékorientáció változása és az ezen belüli új értelmiségi szerepvállalás is befolyásolta. A hallgatói elit csoportjait, köztük
elsõsorban a hallgatói önkormányzatokat a piac és a politika nagyon heterogénné tette. A kialakult hármas struktúra – az érdekképviseleti, a szolgáltatói és az adminisztrációs struktúra – nemcsak megosztotta a testületeket és a képviselõket, de életre kel164
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tett egy belsõ konfrontációt is. A hallgatói önkormányzatok csakúgy, mint az egységes
universitasok, egyfajta lebegõ stádiumban vannak, amelyet egy ontológiai útkeresés is
jellemez. Ez az átalakulás jelentõs veszélyekkel is jár, melynek gyökere a teljes körû
szabályozás hiánya és az, hogy a magyarországi felsõoktatási tér (és annak jogi háttere) rendkívül heterogén. Hosszú távon ez az idõszak (a XXI. század elsõ évei, a bolognai folyamat kezdete, az európai felsõoktatási tér határainak megerõsödése) az, amely
meghatározza mind a magyarországi hallgatói mozgalom, szegedi hallgatói önkormányzat szerepét (egy más alapokról indult, máshová jutott európai ifjúsági-hallgatói
mozgalmi rendszer elemeként), mind pedig az integrált egyetemek súlyát, lehetõségeit és jövõjét akár hazai, akár nemzetközi szinten.
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A CIGÁNYOKKAL KAPCSOLATOS TÁRSADALMI
TÁVOLSÁG MÉRTÉKE A SZEGEDI KÖZÉPISKOLÁS
FIATALOK KÖRÉBEN

(Szûcs Norbert)
Az alábbi tanulmányban a szegedi középiskolás fiatalok cigányokkal kapcsolatos attitûdjeit vizsgálom, a Szegedi Tudományegyetem Szociológia Tanszéke által Ifjúság
2001 (N=1034) és Szeged 2001 (N=1171) címmel felvett reprezentatív felmérések adatai alapján.
Elsõsorban a társadalmi távolság-skálákat elemzem, ugyanis mindkét kérdõívben
szerepelt a Bogardus-skála egy-egy módosított változata. Ezen attitûdskálák megmutatják a válaszadó vonatkoztatási csoportja és a különféle külcsoportok közötti társadalmi távolságot aszerint, hogy mely típusú interakciót fogadná el a kérdezett a
külcsoport egy tagjával szemben.
A két felmérés során alkalmazott skála nem teljes mértékben ugyanaz, hiszen a felnõtt korú lakosság vizsgálatára készült Szeged 2001 több etnikai csoportot sorolt fel,
mint a középiskolás diákok körében felvett Ifjúság 2001. A diákok életkori sajátosságainak megfelelõen az állítások egy része is különbözött,1 de a tendenciák összehasonlíthatóak a felnõttek körében tapasztalható eredményekkel. A cigányokkal (romákkal)2
kapcsolatos attitûdökre mindkét felmérés rákérdezett.
Szegeden az országos átlagnál (4,5-4,7 %)3 jóval alacsonyabb a cigány lakosság aránya, különbözõ statisztikák alapján 0,6-1,3 % közé tehetõ.4 A Szeged 2001 adatai szerint a válaszadók 1,6 százaléka volt cigány származású, s további 1,5 százalékról a
kérdezõbiztosok nem tudták egyértelmûen eldönteni, hogy cigány származású-e.5

A szegedi cigányokra nem jellemzõ a területi szegregáció, gettósodás, csaknem minden városrészben élnek. Ez valószínûleg annak is köszönhetõ, hogy a szegedi cigányság
heterogén, több hullámban, több felõl települtek be a városba. Kiskundorozsma északi
részén; Móravárosban, a Cserepes sor környékén; Rókus városrészben a Hunyadi tér
környékén; valamint Tarján és Újrókus lakótelepein élnek az átlagosnál nagyobb arányban cigány etnikumúak.6
Erõs Ferenc és munkatársai több vizsgálatban is megállapították, hogy Magyarországon
a legelutasítottabb etnikum a cigányság. Náluk csak a kábítószeresek, a homoszexuálisok, a
bõrfejûek (!) és a büntetett elõéletûek csoportjait utasítja el nagyobb mértékben a lakosság.7
A cigányokkal szembeni mély ellenszenv azonban nem magyar vagy közép-európai
sajátosság. Egy 1992-es németországi vizsgálat szerint is a cigányok a legelutasítottabb
etnikai kisebbség, a megkérdezettek 64 százaléka viseltetett ellenszenvvel irántuk, míg
más etnikai kisebbség „ellenszenvindexe” 20 százalék alatt maradt. Osztrák kutatók
hasonló eredményeket kaptak 1991-ben és 1995-ben végzett vizsgálataikban.8
A szegedi középiskolás fiatalok egyértelmûen a cigányokat tartják a legkevésbé elfogadható etnikai csoportnak. Ez eltér a szegedi felnõtt lakosság körében tapasztaltaktól, hiszen õk az afgánokat, az albánokat és az arabokat is negatívabban ítélték meg,
mint a cigányokat. Az arabokkal szemben a korábbi vizsgálatok is nagy társadalmi távolságot mutattak ki,9 de a keresztény és az iszlám kultúrák tradicionális szembenállásán túl10 aktuálpolitikai tények befolyásolták a válaszadást. Az adatfelvétel ugyanis
2001. október végén-november elején történt, röviddel az Egyesült Államokat ért terrortámadások után, a talibok ellen folytatott hadmûveletek idején.
R oma (cigán y)
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1

A könnyebb összehasonlíthatóság kedvéért az Ifjúság 2001 kérdõívben szereplõ állítások kódszámainak
sorrendjét felcseréltem. (Tehát a kérdésben a „családomba fogadnám” állítás 1-es kódszámon szerepelt, de
a statisztikai számításoknál már a Szeged 2001 mintájára 6-os kódot rendeltem hozzá.)
2
A dolgozatban tudatosan és következetesen a „cigány” kifejezést használom e kisebbségi csoport megjelölésére, a véleményem szerint kirekesztõ és eufemizáló „roma” kifejezés helyett. Az elmúlt évtizedben a köznyelvben a „politikai korrektség” jegyében e megjelölés használata terjedt el, elvetve a pejoratívnak érzett „cigány”
szót. Ez helytelen, egyrészt azért, mert a „rom” szót csak az oláh cigányok használják önmegjelölésként, másrészt pedig nem a kifejezést, hanem a hozzá kapcsolódó asszociációkat kell megváltoztatni, a sztereotip gondolkodást, az elõítéletes, diszkriminatív magatartást kell a többségi társadalom tagjainak elvetni.
3
Kertesi-Kézdi 1998. 96. p.
4
1990. évi népszámlálás: 0,6 %; 1992. évi becslés: 1,3 %; CIKOB összeírás: 0,8 %. Kertesi-Kézdi 1998. 353. p.
5
Az etnikai besorolást a lekérdezés után a kérdezõbiztosok végzeték. A „Kemény-iskola” követõi bírálják ezt
az eljárást, egyrészt etikai alapon, másrészt módszertani megfontolásból, mert véleményük szerint a szubjektív megítélés miatt igen nagy a torzítások lehetõsége. Havas-Kemény-Kertesi 1998. 31-32. p.
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915
4,58
1,32
1. táblázat
A középiskolás diákok körében mért társadalmi távolság átlaga etnikumonként
06

Rátkai 1998. 37-38. p., Rátkai-Sümeghy 2001. 5-7. p.
Erõs 1998. 243.; Fábián-Sik 1996. 385. p., 39. p.; Fábián 1999. 83-84. p.
08
Csepeli-Fábián-Sik 1998. 465. p. (Margalit 1996.,Karmasin 1992., Golub és Cohen 1995.)
09
Fábián 1999. 83-84. p.
10
Huntington 2001. 347-363. p.
07
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A középiskolások esetében
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1035
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mint a felnõtteké: 58,7 százalé2. táblázat
kuk az országba sem engedné be
A
felnõttek
körében
mért
társadalmi távolság átlaga
a cigányokat, míg ez a szám a
11
etnikumonként
felnõtt válaszadók esetében
„csak” 43,4 százalék. A teljesen befogadók aránya alacsonyabb, mint a felnõtt lakosság
esetében; 6,4 százalékkal szemben csak 2,5 százalék fogadna be cigány etnikumút a családjába.
A további elemzés során használok egy kevesebb típusból álló osztályozást is. A „kirekesztõk” szívük szerint az országba sem engednék be a cigányokat. A „pc-kirekesztõk”
alatt azokat a személyeket értem, akik Szegeden és/vagy Magyarországon megtûrnék
õket. Kevésbé szélsõséges állásfoglalásukat a politikailag korrekt közbeszéd elterjedésének, s a mindennapokba való leszivárgásának tulajdonítom. Az „elfogadók” kategóriájába azok az emberek kerültek, akik nem ellenzik a személyes kapcsolat létét, szomszédnak, osztálytársnak és/vagy barátnak is elfogadnának cigányokat. A „befogadó”
teljesen nyitott attitûddel bír, családtagként is el tudna képzelni egy cigány etnikumút.
11

1=be sem engedném az országba; 6=elfogadnám családtagként is.
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Ele msz ám
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3. táblázat
Társadalmi távolság
Ez a besorolás még érzékletesebben mutatja, milyen minoritás nem minõsül valamilyen
módon kirekesztõnek.
A szegedi fiatalok között a „kirekesztõk” aránya jóval magasabb (58,7%), mint a felnõttek körében (43,4%). Úgy tûnik, körükben a nyílt diszkrimináció kevésbé ütközik
kulturális tabukba, mint az idõsebbek esetében. A „befogadók” aránya is alacsonyabb
(a felnõtteknél 6,4%), ám az „elfogadók” jóval többen vannak, mint a Szeged 2001 válaszadói körében (9,4%).12
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Ku mu lat ív arán y

Kire ke sz t õ

524

58,7 %

58,7 %

Pc-kire ke sz t õ

188

21,1 %

79,8 %

Elfogad ó

158

17,7 %

97,5 %

Be fogad ó

22

2,5 %

100,0 %

Össz e se n

892
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4. táblázat
A társadalmi távolság típusai
12

Az összehasonlítás csak a két szélsõ érték esetében helyénvaló teljesen, hiszen a Bogardus-skála 2-5 közé
esõ értékei nem teljesen ugyanazok, így a „elfogadó” és a „pc-kirekesztõ” kategória részben eltér a felnõttek
és a középiskolás diákok esetében.
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A nyelvtudás – a felnõttek körében mértekhez hasonlóan – növeli a nyitottságot, toleranciát (Mann-Whitney-teszt, sig=0,002). A nyelvvizsgával rendelkezõ középiskolás
diákok az átlagnál kisebb arányban találhatóak meg a „kirekesztõk” között, s felülreprezentáltak a „elfogadók” között.13
V an -e n ye lvviz sgád ?
(χ ²=15,432; sig=0,001)
N em

Össz e se n

43,5%

60,1%

58,9%

Pc-kire ke sz t õ
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20,9%

20,9%

Elfogad ó

34,8%

16,4%

17,8%

Be fogad ó

1,4%

2,6%

2,5%

7. táblázat
Nyelvtudás kategóriánként

1. ábra
A társadalmi távolság típusai
A nemek szerinti társadalmi távolságot vizsgálva kiderül, hogy a felnõttekkel ellentétben a szegedi középiskolások körében szignifikáns különbség van a fiúk és a lányok
attitûdjei között – a fiúk a kevésbé toleránsak a cigányokkal szemben. A társadalmi távolság-skálán mért viszonylag nagy nemek közötti átlagkülönbség oka az, hogy a fiúk
a „kirekesztõ”, míg a lányok a „pc-kirekesztõk” körében nagymértékben felülreprezentáltak. A fiúk tehát hajlamosabbak a szélsõséges értékítéletre, mint a lányok.
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5. táblázat
Társadalmi távolság rangátlaga nemek szerint
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6. táblázat
A nemek eloszlása (χ†=22,748; sig=0,000)
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A tanulmányi eredményesség szempontjából két szélsõ csoport – a bukottak és a
kitûnõ tanulók – alulreprezentáltak a „kirekesztõk” között. A kitûnõ tanulók esetében
ennek az oka az, hogy õk kevésbé hajlamosak a szélsõséges megállapításokra, s jobban
elsajátították az iskola által is sugallt, politikailag korrekt beszédet.14
Az évismétlõk15 valóban kevésbé cigányellenesek, az „elfogadók” körében magasan
felülreprezentáltak. Ennek oka valószínûleg az, hogy a bukott tanulók jelentõs hányada rossz szociális körülmények között él – közel negyedük családjának komoly anyagi
gondjai vannak –, így feltételezhetõen egy részük cigányok által sûrûn lakott részen él,
személyes kapcsolata van cigány etnikumúakkal, vagy maga is cigány származású.
Ez a körülmény pedig Tomka szerint általánosságban mérsékli a cigányellenességet.16
A válaszadó családjának jelenlegi anyagi helyzete és az anyagi helyzetének elmúlt
években megfigyelhetõ változása azonban nincs szignifikáns kapcsolatban a cigányellenesség mértékével. Ez az eredmény eltér a felnõttek körében tapasztaltaktól, ahol az
egy fõre esõ jövedelem alapján kiszámított alsó 10 százalékhoz tartozók sokkal negatívabban viszonyultak a cigányokhoz, mint a felsõ decilishez tartozó, jó anyagi körülmények között élõ megkérdezettek. Így elmondható, hogy a diákokat kevésbé befolyásolja a családjuk jövedelme attitûdjeik kialakításakor, mint a felnõtteket.
13

A felnõtt lakosság vizsgálata során az is kiderült, hogy minél több nyelvet beszél valaki, annál kisebb társadalmi távolságot tart más kultúrákból származó személyekkel szemben.
14
A kitûnõ tanulók 65 százaléka gimnáziumba jár.
15
A bukás aránya a szakmunkásképzõben a legmagasabb, 7 százalék, de a legtöbb bukott tanuló ennek ellenére is a szakközépiskolákból kerül ki.
16
Tomka 1991. 29. p.
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2001 adatai is alátámasztják Fábián Zoltán megállapítását, mely szerint a fiatalok
vallásossága toleranciával párosul.17 Az ateisták közül kerülnek ki a leginkább cigányellenes fiatalok (χ²=13,234; sig=0,010).
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10. táblázat
Iskolatípusok megoszlása (χ†=31,497; sig=0,000)
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A Szegedi Tudományegyetem Szociológia Tanszékének 2001-ben végzett reprezentatív szegedi kutatásainak adataiból kiderül, hogy a városban tapasztalható cigányellenesség mértéke és tendenciái általában megegyeznek az országosan mért adatokkal.
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9. táblázat
A család anyagi helyzete
Kruskal-Wallis-próbával nem mutatható ki szignifikáns összefüggés a cigányellenesség mértéke és az iskolatípus között, de a kereszttábla elemzése rámutat néhány
jellegzetességre. Tomka fent idézett tézise megmagyarázza, miért felülreprezentáltak
a szakmunkás tanulók a „befogadók” körében. A gimnazisták óvakodnak a szélsõségektõl, közöttük a „elfogadók” és a „pc-kirekesztõk” aránya nagyobb az átlagosnál.
A nyílt kirekesztés esetében a szakmunkás és szakközépiskolás fiatalok attitûdjei
megegyeznek.
A vallásos neveltetés ténye, egy felekezethez való tartozás vagy az egyházi szertartásokon való részvétel gyakorisága nem mutat szignifikáns összefüggést a cigányellenességgel. A hitbéli meggyõzõdés azonban már útmutatóul szolgálhat. Az Ifjúság
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8. táblázat
Tanulmányi eredmények
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11. táblázat
Vallásos meggyõzõdés, Kruskal-Wallis-teszt

17

Az idõsebb korosztálynál azonban elõítéletességgel és autoritarizmussal párosul a vallásosság. Fábián
1999. 97. p.
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Az iskolázottabb, több nyelvet beszélõ, felfelé mobilizálódó szegedi lakosok a válaszadók többségénél kisebb társadalmi távolságot tartanak a cigányokkal szemben.
A Szeged 2001 felmérés eredményei alapján az életkor gyenge pozitív korrelatív kapcsolatban áll a cigányellenesség mértékével – az idõskorúak a leginkább elõítéletesek,
felülreprezentáltak a „pc-kirekesztõk” körében. Másrészt a fiatal felnõttek esetében
egy ellenkezõ irányú tendencia is kirajzolódik: a fiatalabb életkor negatívabb attitûdökkel jár együtt. Mann-Whitney-próbával 23 éves kornál lehet megállapítani szignifikáns különbséget a cigányellenesség tekintetében, tehát a 18-23 éves korosztály körében bizonyíthatóan magasabb a cigányellenesség, mint az idõsebb korúaknál
(sig=0,049). Ez Fábián véleménye szerint az idegengyûlölõ ifjúsági szubkultúrák –
elsõsorban a skinhead-mozgalom – térnyerésének köszönhetõ.
A szegedi középiskolás diákok körében a szélsõséges kirekesztés jóval nagyobb
arányban fordul elõ, mint a felnõtt korú lakosság körében. Ez azonban csak részben
magyarázható a szélsõséges ifjúsági szubkultúrák térnyerésével. A fontosabb ok az,
hogy a nyílt kirekesztés a fiatalok körében kevésbé ütközik kulturális tabukba, mint
a felnõttek körében. A felnõttek inkább hajlamosak alkalmazni a politikailag korrekt
beszédmódot. Ennek ellenére a cigányokról alkotott véleményük nem kedvezõbb,
mint a fiataloké. Sõt, a felnõttek körében a valamilyen módon kirekesztõ álláspontot
képviselõk aránya 84,2 százalék, míg a diákok esetében „csak” 79,8 százalék.
Az elemzés arra is rávilágított, hogy politikailag korrekt beszéddel el lehet felületesen kendõzni a cigányellenes indulatokat, de a közgondolkodás nem változott meg
a „pc-beszéd” elterjedése óta.
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Elõszó

FÜGGELÉK*
ELÕSZÓ
A FIATALOK SEBEZHETÕSÉGE
A hazai ifjúságkutatások alapján megállapítható, hogy a magyar fiatalok az ezredforduló végére, különösen a kilencvenes években felgyorsult társadalmi átalakulás következtében ugyanolyan helyzetbe kerültek, mint az EU országok fiataljai. Másképpen fogalmazva az ezredforduló után a magyar fiatalokat ugyanazok a kihívások érik, mint
Nyugat-Európa fiataljait. Mit jelent ez?
A magyar és a nyugat-európai fiatalok helyzetének hasonlósága nemcsak az oktatási rendszerben, a fiatalok munkaerõ-piaci helyzetében, de a fiatalok szabadidõ-tevékenységének megváltozásában is kifejezésre jutnak. Ezek a változások különösen aktuálissá teszik az Európa Tanács ifjúsági szakkutatói által készített Vulnarable Youth
címû kutatási jelentést, amely három területen vizsgálja a fiatalok helyzetét: az oktatási rendszer, a munkaerõpiac, valamint a szabadidõ területein tárja fel azokat az esélyeket és veszélyeket, amelyek a magyar fiatalok életében is igen fontos szerepet fognak játszani.
A kutatás megállapítja, hogy mind a három területen alapvetõ változások figyelhetõk meg a kilencvenes években, és ezek a változások egyre komolyabb kihívást jelentenek a jövõben. A tanulmány megállapítja, hogy az oktatási rendszer átalakulásában lezárult egy folyamat, amely során egyre szélesebb réteg kerül be az oktatási rendszerbe,
mind középfokon, mind felsõfokon, továbbá azt is, hogy ez a folyamat – ezt a magyarországi kutatások is alátámasztják – Magyarországra és még három közép-európai országra (Lengyelországra, Csehországra és Szlovákiára) is érvényes. Ez a folyamat azonban új esélyegyenlõtlenséget és új veszélyeket rejt a fiatalok számára.
Az egyik probléma – a szerzõk szerint – a kimaradók helyzete – mind a középfokú,
mind a felsõoktatási rendszerben –, a másik pedig, hogy felerõsödtek azok a szelekciós folyamatok, amelyek bizonyos társadalmi, etnikai csoportokat kizárnak az oktatási
rendszerbõl, illetve még hátrányosabb helyzetbe hoznak. Ilyen társadalmi csoportok a
szegények, az iskolázatlan hátterû és a különbözõ etnikai csoportokhoz tartozó fiatalok. A magyarországi vizsgálatok alátámasztják ezt az állítást, s az figyelhetõ meg,
hogy a szegények, a hátrányos helyzetû régiókban lakók, az etnikai csoportok – ezen
belül fõként a romák – hátrányos helyzetbe kerültek a kilencvenes évek átalakulása so17

A Függelékben közölt mû magyarul: Andy Furlong – Barbara Stalder – Anthony Azzopardi: Sebezhetõ
Ifjúság. Sebezhetõség az oktatásban, a munkavállalásban és a szabadidõben Európában Belvedere
Meridionale, 2003
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rán. De nem csak társadalmi és strukturális jellegû veszélyek leselkednek a fiatalokra,
hanem egyéni jellegûek is, azaz a személyi, individuális problémák is fokozódnak
mind az elit, mind a hátrányos helyzetû fiatalok körében. Ez összefügg azzal, hogy a
kilencvenes évekre beteljesedett az az individualizációs folyamat, amely a fiatalokat
egyre korábbi önállósodásra kényszeríti mind személyi, mind anyagi vonatkozásban.
Összefügg azzal is, hogy az oktatási rendszer kiterjedésével az iskolai diplomák inflálódtak, és ez egy fokozott versenyt és stresszhelyzetet jelent a fiatalok számára.
Az oktatási rendszerben megjelenõ veszélyek a munkaerõpiacon fokozottan érvényesülnek. Ez azt jelenti, hogy nem csökken azoknak a fiataloknak az aránya a nyugat-európai országokban, és ennek megfelelõen Magyarországon sem – a fiatalkori
munkanélküliség csökkenése ellenére sem –, akiknek a társadalmi integrációja komoly
akadályokba ütközik. Vagyis a munkaerõpiacon még inkább érvényesülnek az oktatási rendszerben megjelenõ szelekciós folyamatok, tehát egyre inkább kizáródnak a munkaerõ-piacról a szegények, az iskolázatlanok, az egészségügyi problémákkal küzdõk, illetve az etnikai csoportokhoz tartozók. Ez két veszélyt hordoz magában: az egyik az,
hogy ezek a fiatalok a szürke és a fekete gazdaságba való integrálódás révén tudnak
anyagi javakhoz jutni, másrészt pedig létrejön a fiatalokból egy olyan tartósan munkanélküli csoport, amely igen komoly veszélyt rejt a társadalom számára, mint például az
ifjúsági bûnözés fokozott növekedése. A munkaerõ-piacon új veszélyek és esélykülönbségek is megfigyelhetõk, ezek közül talán az egyik legfontosabb a nemek közötti esélykülönbségek erõsödése a munkaerõ-piacon, a másik pedig a diplomás fiatalok munkaerõpiacon való elhelyezkedésének problémái. Az egyre kiélezettebb versenyhelyzet nem
csak a strukturális, de a személyi problémákat is növeli a fiatalok életében.
A legutóbbi idõk egyik legfontosabb változása, amely a nyugat-európai országokban – és Magyarországon is – megfigyelhetõ: a szabadidõ szerepének növekedése három területen hord veszélyeket. Egyrészt az iskolából a munkába való átmenetben igen
fontossá vált a szabadidõ szerepe, ezért megfigyelhetõ egy ellentmondás: az iskolai idõ
meghosszabbodásával egy idõben a fiatalok egyre korábban (már középiskolás, de különösen egyetemista korban) kerülnek kapcsolatba a munkával. Ez a folyamat már középiskolás korban felerõsíti azokat az elvárásokat a fiatalok felé, amelyekkel a késõbbiekben a munkaerõ-piacon is találkozni fognak, és felerõsíti a strukturális
egyenlõtlenségeket és különbségeket, illetve a fiatalok személyes problémáit. A szabadidõ ez által igen fontos részévé válik a fiatalok jövendõbeli karrierjének alakulása
szempontjából, és mind a nyugat-európai, mind a magyarországi vizsgálatok azt mutatják, hogy nem az iskolában, hanem a szabadidõ-tevékenységben jelennek meg
mindazok a szocializációs folyamatok, amelyek a nemek közötti különbségeket felerõsítik. Másodsorban számolni kell azzal, hogy a szabadidõ-tevékenység a fiatalok körében egy elég korán kialakult önálló fogyasztási státuszt követel meg, amelynek következménye, hogy a társadalomban meglévõ gazdasági egyenlõtlenségek révén már a
szabadidõ-tevékenységben is jelentõsen differenciálódnak a fiatalok. És végül, a szabadidõ-tevékenységnek a piacfüggõ átalakulása azt is jelenti, hogy a fiatalok egyre ko177
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rábban folytatják mindazokat az intenzív szabadidõ-tevékenységeket, mint a felnõttek,
és ez igen komoly veszélyeket jelent számukra (dohányzás, alkoholfogyasztás, droghasználat).
Az európai trendek figyelembe vételével ki kell emelnünk, hogy a magyar fiatalok
új korszakba, az iskolai ifjúsági korszakba léptek, amely az oktatási rendszer expanziójával jár, amellyel egy idõben növekszik az iskolai verseny, az ifjúsági életszakasz kitolódik, megváltozik a fiatalok szocializációs környezete és az európai trendekhez hasonlóan növekszik a fiatalok sebezhetõsége, veszélyeztetettsége.
A továbbtanulásért folyó verseny egyszerre jelent egyre komolyabb anyagi és gazdasági beruházást a szülõk számára, ugyanis minél tovább akarnak tanulni a fiatalok,
annál inkább növekszik a gazdasági beruházás mértéke. Ugyanakkor a fiataloknak saját maguknak is egyre többet kell tenni azért, hogy ebben a versenyben fennmaradjanak (növekszik a tanulók munkavállalása már a középiskolás korban is, és igen nagy
mértékben növekszik a felsõfokú intézményekbe járók körében). Beruházást jelent az
iskolán kívüli tanulás is (még az elit középiskolák tanulói is a nyelvtudást, a számítógépes ismereteket, az egyetemi felvételire való felkészülést iskolán kívüli tanulással
szerzik meg). A továbbtanulásért folyó verseny és az élettervezésnek ez a megváltozása osztály-hovatartozástól függõen eltérõen alakul. Már az iskolai versenyben megfigyelhetõ bizonyos társadalmi csoportok gyerekeinek a leszakadása az alacsony státuszú, falusi, stb. fiatalok esetében, potenciálisan már nagyon korán kialakul azon
fiatalok csoportja, akik nagyon kis eséllyel integrálódhatnak a társadalomba, s így létrejön a társadalom alatti osztály reprodukciója.
Az iskolai korszakba lépés, a közoktatás és a felsõoktatás expanziója a származási
és területi (regionális) egyenlõtlenségek körülményei között ment végbe. Az elõrelépés
az iskolai hierarchián mind a jelenleg tanulók, mind a már iskolai éveket befejezõk körében szoros összefüggést mutat mind az apa, mind az anya iskolázottságával, és markánssá váltak a területi, regionális különbségek is. A fiatalok közel tíz százaléka az általános iskola szintjén megrekedt és az iskolából lemorzsolódott, õk a magyar fiatalok
alsó és reménytelenül leszakadt rétegét képezi. E fiatalok körében halmozódnak a
származási hátrányok a területi hátrányokkal, illetve területileg is egyre inkább koncentrálódnak. Azok, akik általános iskolát végeznek vagy kimaradnak az általános iskolából, szakmunkásképzõbõl és szakközépbõl illetve gimnáziumból, a legnagyobb
eséllyel válnak munkanélkülivé. A piaci rendszer kialakulása, az osztályrendszer átalakulása, amely a szociális és oktatási intézmények „piacosításával” is jár, azaz az állami intézményrendszer romlása ezen réteg újratermelõdését még tovább erõsíti.
A fiatalok munkába állása idõben kitolódik, ami két ok miatt történhet. Az egyik
a munkanélküliség következtében, másfelõl pedig növekszik azoknak a fiataloknak a
száma, akik megszakítva fõiskolai és egyetemi tanulmányaikat állnak munkába, illetve a tanulás mellett vállalnak munkát. A kilencvenes években növekedtek ugyan az iskolázott fiatalok karrierlehetõségei, de megszûnt a munkába állásnak a korábbi idõszakra jellemzõ biztonságos útja. A szakmunkásképzõt vagy szakközépiskolát
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végzettek körében is felvetõdik a munka elvesztésének lehetõsége, melyet kétféleképpen próbálnak kompenzálni: továbbtanulással, különbözõ tanfolyamok elvégzésével,
illetve a szürke vagy fekete gazdaságba való bekapcsolódással. Ezek a folyamatok azt
eredményezték, hogy a munkába állás a próbálkozások számának növekedésével jár
együtt, a megfelelõ munkahely megtalálása – különösen a vidéki városokban, falvakban – igen nehéz részint a munkahelyek szûk választéka következtében, részint pedig
az alacsony bérek miatt, vagy pedig a munka jellege miatt kénytelenek sokszor gyakori változtatásokra. Mindez fokozott kockázattal, rizikóval is jár. Új tendencia, hogy a
munkahelyi elvárások növekedése erõteljesen behatol a fiatalok magánszférájába.
Ez alatt azt értjük, hogy nõ a családalapítás vagy a gyerekvállalás során a munkahely
elvesztésének kockázata – különösen a nõk esetében – és a jól fizetõ és nagy karriert
kínáló magáncégeknél, multinacionális vállalatoknál. Az állandó munka megtalálását
nehezíti, hogy növekedett a fiatal munkaerõ kiszolgáltatottsága. Ez nemcsak a magán,
de szinte permanensen érvényes az állami, költségvetési szférában is. A munkaerõ-piacon különösen kiszolgáltatottak az alacsonyan iskolázott, hátrányos helyzetû fiatalok.
Fokozza a kiszolgáltatottságot és az ebbõl adódó veszélyeket, hogy ez igen gyakran
kapcsolódik össze etnikai hovatartozással, etnikai diszkriminációval (roma fiatalok).
A szocializációs feltételek megváltozása, a piaci rendszer kiépülése, az új oktatási
rendszer kialakulása, az iskolai idõ megnövekedése, csökken a család, az iskola szerepe a fiatalok szocializációjában és növekszik a média és a fogyasztói ipar befolyása.
Ez összefügg azzal, hogy az ifjúsági életszakaszban az iskolai idõ meghosszabbodásával átalakul a fiatalok szabadidõ-tevékenysége, amelyben egyre nagyobb szerepet játszik a piaci alapokon kiépülõ szabadidõipar. A szabadidõ-tevékenységeknek az olyan
formáira fontos utalni, mint az önálló szórakozás vagy utazás, szexuális tapasztalat
egyre korábbra helyezõdése, amit egyes szakirodalmak a gyermekkor elvesztésének is
hívnak. (Vannak tevékenységek, amelyek 15, sõt 14-13 éves korra kerülnek.) Ezek a
változások felértékelték a kortárscsoportok szerepét, de a fiatalok körében a magas
kultúrához inkább kapcsolódó alternatív kulturális minták háttérbe szorultak. Ugyanakkor egyre inkább elõtérbe kerültek a fogyasztói kultúra mintái. Az átalakulás során
felvetõdõ problémák, amelyek igen gyakran felerõsítették az etnikai elõítéleteket, növelték a fiatalok körében az agresszív kulturális minták szerepét (pl. skinheadek).
A fiatalokat érintõ kihívások és a növekvõ kockázatok, a fokozódó verseny és a korai önállósodás jelentõsen megnöveli a fiatalok veszélyeztetettségét (alkohol, dohányzás, drogfogyasztás, stb.). Ez összefügg azzal, hogy a normál (hagyományos) ifjúsági
biográfia tehát a fiatalok kis hányadára, azon belül is a középiskolai végzettségû falusi nõkre jellemzõ. A magyar 15-29 éves fiatalokra is érvényes azonban, hogy „a kockázat valójában már nem csak a kevésbé képzettek körében jelenik meg, hanem a kulturálisan privilegizált csoportoknál is megtalálható, habár õk más cselekvési stratégiákat
dolgoznak ki.” Ezt jól mutatták azok a klasztercsoportok, amelyekben a drog kipróbálása az egytizedtõl akár a csoport tagjainak felére is kiterjedt. Az egyik domináns csoportot ezekben a klaszterekben a fõiskolás és egyetemi hallgató nõk képezték, akiknek
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biográfiájára a normál életrajttól való eltérés volt a jellemzõ: a korai kiszakadás a szülõi házból, a késõi élettársi kapcsolat, az egyetem melletti munkavállalás és a huszonéves kor második felében egyre markánsabban kirajzolódó magányosság. Megállapíthatjuk, hogy a felsõoktatás expanziójával és a fiatalok továbbtanulási esélyeinek
növekedésével egyidõben növekszik a fiatalok, ezen belül a nõk sebezhetõsége.
A Sebezhetõ ifjúság címû kötet rávilágít arra is, amely a hazai tanulmányokból is
kiderül, hogy az oktatási rendszer átalakulása nem ad megfelelõ választ az iskolai ifjúsági korszak kihívásaira. Az oktatási rendszer elitközpontúsága nem megkönnyíti, hanem megnehezíti az iskolai ifjúsági korszakba való átlépést. A jelenlegi oktatási rendszer éppen a válság és stagnáló övezetekben szelektál és diszkriminál erõteljesen mind
hazánkban, mind Európában, ezáltal nem csökkenti, hanem növeli a származási, területi egyenlõtlenségeket, növeli és nem csökkenti a generációs szakadékot a nemzedékek között és a fiatal nemzedéken belül, és végképpen válasz nélkül hagyja az iskolai
ifjúsági korszakban a fiatalok veszélyeztetettségét, közönyös a fiatalok sebezhetõségével szemben. Azt is hangsúlyoznunk kell, hogy ennek Kelet-Európában nem a piaci
rendszer kiépülése, hanem éppen kiépülésének megkésettsége az oka.
Gábor Kálmán
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ÖSSZEGZÉS
E jelentés a fiatalok oktatáson, munkaerõ-piacon és szabadidõn belüli sebezhetõségi formáira koncentrál. Kifejtjük, hogy a sebezhetõség mértéke nõ, s bár
akadnak példák a helyes gyakorlatra bizonyos konkrét csoportokon belüli sebezhetõség csökkentésében, hiányoznak a túlzott sebezhetõség visszaszorítására
szolgáló makroszintû politikai irányelvek.

OKTATÁS
Alapmozgások az oktatásban:
011. Tovább nõ a részvétel a középfokú oktatás felsõ osztályaiban, ami mostanra az európai fiatalok túlnyomó többségének lett tanulmányi tapasztalata.
022. Nõ a részvétel a felsõoktatásban, a helyek iránti igény általában meghaladja a keresletet.
033. Az oktatásban résztvevõk létszáma többnyire nem párosul az oktatásra fordított
összeg emelésével: számos helyen csökkent az oktatásra fordított pénzek GDP-n
belüli aránya.
044. Az iskolai végzettségi szint emelkedése a diploma bizonyos mértékû inflálódásához vezetett, s még a diplomás fiatalok is gondokkal küzdenek a munkaerõ-piacon.
055. Elmosódik a választóvonal az általános tantervû és a szakiskolák között, s nagyobb
a pályák közötti átjárhatóság lehetõsége. Mindazonáltal még mindig kevésbé megbecsült a szakoktatás.
066. Számos országban vált problémává a kimaradás, a kurzusok félbehagyása és azok,
akiknek problémái vannak a középiskola alsóbb osztályaiban, gyakran kapnak piros jelzést a felsõbb osztályokba vezetõ úton.
077. Noha az oktatás egyre jobban elérhetõ az emberek számára, nagy szakadék mutatkozik az egyes országok fiataljai között, fõleg az alapvetõ készségek (írás-olvasás,
matematika, természettudományok) fejlõdése tekintetében.
088. Azok a fiatalok, akik az alapkészségek (elsõsorban írás-olvasás és számtan) elsajátítása nélkül maradnak ki az iskolából, különösen hátrányos helyzetbõl indulnak
a munkaerõ-piacon.
099. Miközben különféle irányelvek léteznek a speciális szükségletekkel rendelkezõ fiatalok tekintetében, az integrált és nem szegregált rendszerek tûnnek a legsikeresebbnek.
10. Az oktatás expanziója nem vonta magával azt, hogy jelentõsen csökkent volna
a családi háttér és az oktatás elérhetõsége közötti kapcsolat.
11. Gyengültek a nemek közötti különbségek, noha továbbra is erõs a kapcsolat a nem
és a különféle tantárgyak tanulása között.
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Az oktatási rendszeren belül különösen sebezhetõ fiatalok:
1. Akik hátrányos anyagi helyzetû családokból jönnek.
2. Akik szüleinek korlátozottak az oktatási rendszeren belüli tapasztalatai.
3. Etnikai kisebbségek tagjai, bevándorlók vagy vándorlók.

MUNKAVÁLLALÁS
Ifjúsági munkavállalás irányai:
1. Fokozódik a verseny a minõségi munkahelyekért a diplomások és kvalifikált végzõsök között – kevésbé képzettek és kevesebb bizonyítvánnyal rendelkezõk növekvõ
nehézségei.
2. Fokozódik a bizonytalanság és esetlegesség a munkavállalásban, a részmunkaidõs
munkavállalás növekedése.
3. A posztkommunista országokban az iskolából a munkába való átmenetet káosz jellemzi, a fiatalok fizetése csökkent.
4. Számos országban a munkanélküliség mára normális része az iskolából a munkába
átmenetnek még azok számára is, akik komoly szakmai képesítéssel rendelkeznek.
5. A segélyek korlátozása miatt megnõtt annak a veszélye, hogy a családi támogatásra
szoruló fiatalok különösen elszegényednek.
6. Mivel hosszú idõ szükséges ahhoz, hogy a munkanélküli segélyre jogosultságot szerezzenek, valamint mivel rengetegen nem jogosultak a segélyre, ezért egyre több
nem dolgozó, nem tanuló, képzésben nem részesülõ fiatal nem jelenik meg a regisztrált munkanélküliek között.
7. Még az alacsony munkanélküli rátával rendelkezõ országokban is gyakran jelentkezik problémaként az alulfoglalkoztatottság.
8. Egyre nõ az önfoglalkoztatás jelentõsége (fõleg a posztkommunista országokban), az
üzleti kudarcok mértéke azonban magas, a nyereség pedig alacsony. Az önfoglalkoztatást általában túlélési stratégiának, nem pedig valami pozitív választási lehetõségnek tekintik.
9. A szakoktatási modellek hitele egyre csökken, akárcsak a képzés és foglalkoztatás
közötti kapcsolat. A képzési modellek új generációja azonban, amit a Luxemburgi
Értekezlet után fejlesztettek ki, talán sikeresnek bizonyulnak majd.
A munkaerõpiacon különösen sérülékeny fiatalok:
1. Akik az alsóbb középiskolai szint után kikerültek az oktatásból.
2. Az alapvetõ írás-olvasási és számtani készség nélküli fiatalok.
3. A felzárkóztató programokon részt vevõ szakmunkástanulók, akik gyakran képtelenek megvetni lábukat a munkaerõ-piacon.
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4. A posztkommunista országok azon állampolgárai, akik nem rendelkeznek a nyugati munkaadók által elvárt tudással, mint például a nyelvi vagy az informatikai ismeretek.
5. Mivel az állami támogatás mértéke egyre csökken a törvényileg kötelezõ oktatási
idõn túli képzésben, illetve a segélyek rendszere szûkül, azok a fiatalok, akik szülei
képtelenek vagy nem hajlandók anyagi támogatást nyújtani.
6. Fiatalkorú bûnözõk, otthontalanok, mozgáskorlátozottak és egyedülálló anyák, állami gondozásban felnõtt fiatalok.
Munkaerõ-piaci sebezhetõség csökkentésére tett javaslatok:
1. Feltörni a munkanélküliség, bizonytalan munkák és felzárkóztató képzések közötti
folyamatos ingázások ördögi körét a magas színvonalú képzés fejlesztésével –
a munkaadókkal és az oktatókkal közösen. Többféle választási lehetõség biztosítása
a képzés során és az önkéntes jelentkezés támogatása.
2. Mivel a modern gazdaságok középpontjában a munkavállaló alkalmazkodóképessége áll, az oktatás, a képzés és a munkavállalás közötti kapcsolatok erõs szabályozása
többé már nem szolgálja sem a munkavállalók, sem a munkaadók érdekeit.
3. A részmunkaidõben dolgozók felé irányuló képzési és oktatási lehetõségek új módszereit kell kidolgozni.
4. A hosszútávú fiatalkori munkanélküliség leküzdéséhez szükséges hatásos módszerek fejlesztése – adekvát támogatási formákat kell kialakítani munkanélküliek számára koruktól függetlenül.

SZABADIDÕ
A szabadidõ fontosságáról
1. Miközben az oktatás és a munkaerõpiac közötti átmenetet természetesnek veszik,
a szabadidõt gyakran mellékesnek tekintik. A fiatalok szabadidejüket azonban
gyakran töltik azon készségeik fejlesztésével, amelyeket fontosnak tartanak életük
más vonatkozású sikerességéhez. Ilyenek például a szociális és vezetõi képesség, a
csoportnormák felé mutató szocializáció, a kognitív és identitásfejlõdés, valamint
számos olyan készség, amelyek alapja a kötetlen csoportos oktatás.
2. A fiatalokról gyakran gondolják, hogy bõséges szabadidõvel rendelkeznek, ám néhány jel arra mutat, hogy a szabadidõ mértéke valójában csökken, mivel a fiatalok a
tanulás mellett részmunkaidõben dolgoznak. Létezik bizonyíték arra, hogy a hosszú
munkaidõ károsan hat a tanulmányokra, ám kevés figyelem irányul a munka és tanulás szabadidõre gyakorolt hatására.
3. A piaci szabadidõ-eltöltési forma egyre jelentõsebb, ebbõl azonban új sebezhetõség
fakad, mivel ebbõl számos fiatal rekesztõdik ki anyagi források hiánya miatt.
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4. Az ifjúsági intézmények szabadidõs szolgáltatásait folyamatosan befolyásolják a
pénzügyi megszorítások, s így egyre kevesebb lehetõség adódik a szabadidõ hasznos
eltöltésére azok számára, akiknek kevés az esélyük, hogy be tudnak kapcsolódni a
piaci elfoglaltságokba.
5. Az ifjúsági életszakasz kitolódásával és azzal, hogy a formális ifjúsági szolgáltatásokat leginkább a tizenévesek értékelik, az ifjúsági szociális munkásoknak új formákat kell kidolgozniuk a fiatal felnõttekkel végzett munkához.
6. A szabadidõ kihasználásának megtanulását a személyes elégedettség központi kérdésének tartják. Azok a fiatalok, akiknek nem jut gazdag és változatos szabadidõs
életstílus, felnõttként aligha fogják kielégítõen eltölteni szabadidejüket, s valószínûleg nehezen fognak megbirkózni a gazdasági inaktivitás nehézségeivel.

BEVEZETÉS
Az Európa Tanács e második, Ifjúsági Trendek címû jelentése a sebezhetõ ifjúságra koncentrál. Az ifjúsági életszakaszt általában a sebezhetõség korszakának lehet nevezni: a
fiatalok igyekeznek minél több bizonyítványt begyûjteni az oktatásban és a szakképzésben, próbálják megvetni a lábukat a munkaerõ-piacon, fejleszteni felnõtt identitásukat, új életstílusokat kialakítani, új barátokat szerezni, szexuális és munkatársi kapcsolatokat létesíteni, eljutni bizonyos szintû pénzügyi függetlenségig, s esetleg
elhagyni a családi otthont. Ám ezen területek mindegyikén jó néhány fiatal sokkal sebezhetõbb az átlagnál. E jelentésben megpróbáljuk meghatározni azokat a csoportokat, amelyeket különösen sebezhetõnek tekinthetünk. Az anyagi korlátok miatt képtelenek voltunk teljes egészében felmérni a fiatalok tapasztalatait, prioritásokat kellett
kijelölnünk.
Mivel a fiatalok szerte Európában egyre több idõt töltenek az oktatásban és a szakképzésben, s az oktatásbéli egyenlõtlenségek szoros összefüggésben állnak az élet más
területein megmutatkozó sebezhetõséggel, prioritást élveztek az oktatásban szerzett
tapasztalatok. Vizsgáltuk még, hogy melyek a sebezhetõség forrásai az ifjúsági munkaerõ-piacon, hiszen fontos a sikeres átmenet a munka világába. És végül az informális
környezetben szerzett elégedettség fontosságát elismerve taglaljuk a sebezhetõség
mintáit a szabadidõ kontextusában is. A fent említett területekkel kapcsolatos tapasztalati formák jelentõs különbségeket mutathatnak az egyes országokban. Itt a célunk
nem az volt, hogy minden részletre kiterjedõen tárgyaljuk a különféle intézményi
struktúrák hatását, hanem az, hogy felhívjuk a figyelmet a sebezhetõség fõbb forrásaira, amelyek befolyásolják a fiatalok életét az egyes országcsoportokban.

MI A SEBEZHETÕSÉG?
Noha minden fiatal megtapasztalhatja az átmenet során, mi is az a sebezhetõség, mi
itt a szélsõséges sebezhetõséggel foglalkozunk. Lényegében úgy tekintünk a sebezhetõségre, mint az adott egyén illetve társadalmi csoport képességére, arra, hogy szembenézzen a strukturális és társadalmi változásokkal.
E jelentés keretein belül a sebezhetõség meghatározása az, hogy súlyosan korlátozott lehetõség a biztos munkára, társadalmi és gazdasági elõmenetelre, illetve a személyes elégedettségre vonatkozólag.

E tömör definíció számos dimenziót kíván lefedni. [1] Elõször is a sebezhetõség
megközelíthetõ onnan, hogy az egyéneket és társadalmi csoportokat különféle módon
érhet sérülés, károsodás vagy egyéb hatás, szubjektív és objektív tényezõk kombinációjának eredményeképpen. Szubjektív tényezõk lehetnek a különféle gyengeségek, törékenység, bizonytalanság és a képtelenség arra, hogy az egyén megvédje magát a koc184
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kázatoktól. Az objektív tényezõk a külsõ hatásokhoz köthetõk, különösen azokhoz,
amelyek a gazdasági és társadalmi feltételekbõl erednek. Szociologikusabban közelítve a kérdéshez, a sebezhetõség a társadalom bizonyos egyéneinek és csoportjainak
csökkent reagálási képessége arra, hogy szembenézzenek, alkalmazkodjanak vagy
megbirkózzanak sajátos gazdasági, társadalmi, kulturális és politikai kihívásokkal,
amelyeknek folyamatosan ki vannak téve. Ez a „reagálási képesség” részben az egyén
vele született erejétõl függ, de külsõ impulzusok és kívülrõl érkezõ információk is befolyásolják, amelyek javíthatják azokat a körülményeket, amelyek között az egyén képes lesz legyûrni az efféle ingereken keresztül megnyilvánuló kihívásokat.
A konceptualizáció második eleme ahhoz kapcsolódik, hogy a „sebezhetõség”
rendszerint a szegénységhez, illetve az ahhoz kapcsolódó kulturális válaszokhoz köthetõ, amelyek felerõsíthetik a nyomorúságos életkörülményeket. Ezt szokták „strukturális” sebezhetõségnek hívni. A források hiánya – fõleg a szegénység – az egyik legfontosabb tényezõ, amely befolyásolja az élet minõségét, valamint azt, hogy az
egyéneknek és a csoportoknak milyen lehetõségeik vannak arra, hogy kifejlesszék a
megfelelõ képességeket, készségeket és eszközöket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy
a változással szembenézzenek. Ebben a kontextusban fontos kiemelni azokat lehetõségeket, képességeket és készségeket, amelyek az általános és a magasabb szintû oktatáshoz, a szakképzéshez, az egészséghez vagy a lakáskörülményekhez kötõdnek. Általánosságban elmondható, hogy azok a csoportok, amelyek szegény életminõség között
élnek, inkább tapasztalnak meg magasabb fokú sebezhetõséget.
A sebezhetõség egy másik aspektusa a nemi, kulturális, etnikai és politikai diszkriminációból fakad. Ez leginkább a lányokat, az alacsony társadalmi rétegbõl származó nõket, az etnikai kisebbségek tagjait, a bevándorlókat és bizonyos esetekben a fiatalokat általában is érinti. E diszkriminációs tényezõk némelyike összefügg egymással,
s ezért lehetséges a sebezhetõség fokozatainak meghatározása: a nemi alapú diszkrimináció például átível a kor szerinti, etnikai és kulturális diszkrimináció fölött, amit ráadásul felerõsít a társadalmilag hátrányos helyzet.
Ez a jelentés közös munka gyümölcse, amelyhez hozzájárult számos ország ifjúsági jelentés, és a munka minden szakaszában segítséget nyújtott Irene Guidikova (az
Európa Tanács Ifjúságkutatási koordinátora).
A fejezetek szerzõi: Andy Furlong (Egyesült Királyság), Barbara Stalder (Svájc) és
Anthony Azzopardi (Málta).
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(Barbara Stalder)
I. IRÁNYOK A KÖZÉPISKOLAI ÉS A FELSÕOKTATÁSBAN
BEVEZETÉS
A modern társadalmakban az oktatás az egyén életének menetét döntõen befolyásoló
tényezõvé vált. Egyre több fiatal marad benn egyre tovább az oktatás világában. Számos országban vezettek be különféle új tudományos és szakmai programokat, amelyek
többféle kvalifikációhoz és oktatási karrierhez kötõdnek. A munkaerõpiac egyre több
magasabb végzettségû emberre tart igényt. Fontossá váltak olyan képességek, mint
például az ismeretek alkalmazása, a problémamegoldás, megtanulni tanulni, alkalmasság a csoportmunkára, többféle helyzet kezelése vagy az élethosszig tartó tanulás
kötelezettségének vállalása. E keretek között az oktatási pályaívnek döntõ a jelentõsége az egyén személyes fejlõdése, valamint a gazdasági, demokratikus és civil társadalmi folyamatokban való részvétel szempontjából.
Miközben az oktatásban való részvétel és eredményesség egyre fontosabb téma,
mind több figyelem irányul azokra fiatalokra, akik anélkül lépnek ki az oktatás rendszerébõl, hogy rendelkeznének a modern élethez szükséges alapvetõ képzettséggel.
Azok a fiatalok, akik nem jutnak el egy bizonyos oktatási és képzési szintre, azt kockáztatják meg, hogy kirekesztõdnek az élet fontos területeirõl. Csak korlátozottan férnek
hozzá a munkaerõ-piachoz és a szabadidõs tevékenységekhez. Ráadásul az iskolai kudarc gyakran függ össze a szegénységgel, a betegséggel, a drogfogyasztással és a bûnözéssel.
Az iskolai kudarc csökkenti a gazdasági versenyképességet és a társadalmi kohéziót,
ezért károsnak tekintjük. Tekintettel arra, hogy milyen fontos szerepet tölt be az oktatás az
egyén és a közösség fejlõdésében, az oktatáspolitikának meg kell birkóznia az iskolai kudarcból fakadó sebezhetõség visszaszorításával, és minden fiatal számára biztosítania kell az
egyenlõ esélyeket egy sikeres oktatási pályaív befutásához.

Az oktatás és a szakképzés nemcsak az egyéni életesélyeket korlátozza, de általános hatása van a társadalom szociális, kulturális és gazdasági fejlõdésére is. Alapvetõen járul hozzá a gazdasági növekedéshez, a jólét és jogegyenlõség segítéséhez.
Ebben a fejezetben a sebezhetõség kérdéséhez az oktatáson keresztül közelítünk,
illetve azt tárgyaljuk, hogy milyen politikai eszközökkel lehet kezelni a sebezhetõséget
és negatív hatásait. A „sebezhetõség” azt jelenti, hogy csak korlátozottan állnak rendelkezésre lehetõségek arra, hogy az egyén saját maga alakítsa ki a saját oktatási pályaívét és hajlamos az iskolai kudarcra. Elõször is az európai középfokú és felsõoktatás fõbb irányaival foglalkozunk, majd pedig a sebezhetõség konkrét kockázataival és
kulcstényezõivel. Kiemelten tárgyaljuk azon fiatalok csoportjait, akik leginkább veszé-
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lyeztetettek. Végül pedig a sebezhetõség és az iskolai kudarc csökkentését célzó stratégiák kerülnek szóba.
Evidens, hogy oktatás/tanulás nemcsak az iskolákon, egyetemeken és cégeken belüli, szervezett keretek között zajlik, hanem a kortárs csoportok iskolán kívüli tevékenységeiben is, illetve a családban és a szabadidõben. A jelentés terjedelmi korlátai
miatt mi elsõsorban csak az intézményesített oktatásra és képzésre koncentrálunk.
Európában az oktatás rendkívüli mértékû expanziója zajlott le az utóbbi évtizedekben. Az expanzió mozgatója a gazdaság, maguk a fiatalok és szüleik voltak. A technikai
fejlõdés és a gazdasági növekedés fenntartása miatt egyre több magasan kvalifikált emberre van szükség. A bizonytalan munkaerõpiac növekvõ követelményei ismeretében a
fiatalok egyre több oktatást igényelnek (minõségi és mennyiségi értelemben), hogy erõsítsék munkavállalói kilátásaikat. A szociál- és oktatáspolitika támogatta e növekedést,
részben a hátrányos helyzetû fiatalok esélynövelésének egyik eszközeként.

1. RÉSZVÉTEL A FELSÕBB KÖZÉPISKOLAI ÉS A FELSÕOKTATÁSBAN
Manapság egyre több fiatal folytatja a középiskolát 16 éves kora után. Az európai
OECD országokban a 17 évesek beiratkozási aránya rendszerint a 80%-ot is meghaladta 1995-ben. [2] Az Európai Unióban a 22 éves fiatalok 71%-a fejezte be középiskolai
tanulmányait általános tantervû vagy szakiskolákban. Különösen magas az arány
Skandináviában (Svédországban a legmagasabb: 92%), de átlag alatt marad a legtöbb
dél-európai országban (Portugáliában a legalacsonyabb: 46%). [3]
A legtöbb közép- és kelet-európai országban szintén rohamosan fejlõdik a felsõbb
középiskolai oktatás, még ha legtöbbjükben az érintett korosztály száma csökkent is.
[4] Magyarországon, Lengyelországban, Csehországban és Szlovákiában a 15-18 éves
korosztály 85-88%-a vett részt az oktatásban 1994-ben. [5]
A középiskola felsõbb osztályaiban tapasztalható létszámnövekedés, és a munkavállalói kilátások változásai a felsõoktatási létszám növekedéséhez is vezettek. NyugatEurópában (19 ország) a felsõoktatási részvétel a 20-24 évesek között az 1970-es 14%ról 1990-re 33%-ra nõtt. [6] 1995-ben az EU-ban a 30-34 éves korosztály több mint
egyötöde rendelkezett felsõfokú végzettséggel.
Közép- és Kelet-Európában (12 ország) a 20-24 évesek részvételi aránya az 1970-es
16%-ról a kilencvenes évek elejére 23%-ra nõtt. [7] Oroszországban viszont másféle
változás zajlott le. Noha nõtt az általános és középiskolákban tanulók, valamint az
egyetemek száma, 1980/81-hez képest 1994/95-ben 20%-kal kevesebben iratkoztak be
felsõfokú intézménybe.[8]

ideológiai kontrollja és orientációja; az állami monopólium összeomlása az oktatásban
a magán- és felekezeti iskolák engedélyezésével; annak elismerése, hogy a diákoknak
és szüleiknek jogában áll megválasztani útjukat az oktatási rendszerben képességeiknek megfelelõen és szándékaik szerint; az oktatás adminisztratív és menedzselési hátterének decentralizációja, illetve az iskolai autonómia kialakulása. [9] A változások
közé tartoznak az új oktatási törvények, a strukturális reformok, akárcsak a tantervi,
szervezeti és pedagógiai újítások. Nyugat-Európában is a diverzifikáció, a decentralizáció és az iskolai autonómia felé mozdul el a rendszer. A legtöbb, átfogó alsóbb középiskolai rendszerrel rendelkezõ országban számos formális és informális tudásszintezés alapján helyezték el a diákokat a különféle felsõbb középiskolai programokban.
Enyhült a válogatási rendszerek merevsége, hiszen több lehetõség is akad a különbözõ
középiskolai oktatási pályák közötti váltásra.
A középiskolák felsõ osztályaiban az általános tudásalapú és a szakoktatást és
-képzést nyújtó iskolák között szûkül a szakadék mind az idõbeosztás, a tanterv, mind
a célok elérése és a felsõoktatásba jutás terén. Folyamatosak a próbálkozások a szakoktatás és -képzés státuszának emelésére, illetve a felsõoktatásba kerülés lehetõségének
garantálására.
A felsõoktatásban több intézmény és új kurzusok alakultak válaszul a megnövekedett létszámra, valamint a hallgatók különféle igényei, aspirációi, illetve tudásszintjére.

3. AZ EXPANZIÓ ÉS A REFORMOK KRITIKÁJA
Az oktatási reformok és az expanzió egyre több fiatal számára biztosítja a magasabb
képzettséghez jutást. Mindamellett számos kritikai megjegyzést kell tennünk:
A diploma elértéktelenedése, valamint a magasan kvalifikált munkaerõ iránti igény, létrehoz egy tanulási spirált: a fiataloknak a lehetõ legtovább kell az oktatás berkein belül maradniuk, s egyre több bizonyítványt kell begyûjteniük. Következésképp az iskolák, egyetemek
és szakmai képzõhelyek azt kockáztatják, hogy azon fiatalok „várószobáivá” válnak, akik
sikertelenül próbálkoztak a munkaerõ-piacon.

2. OKTATÁSI REFORMOK

• Elsõsorban a nyugat-európai országokban az oktatás expanziója a színvonal romlásához és a diplomák elértéktelenedéséhez vezetett. Egy bizonyos szakmai és képzettségi szint ma már nem garantálja ugyanazt a foglalkoztatás- és jövedelembéli nyereséget, mint régen. Mindeközben a magasabb szintû végzettség „alapkövetelménnyé”
lépett elõ a munkahelyi karrier szempontjából. Bizonyos végzettség tehát elengedhetetlen elõfeltétele a komolyabb jutalmazási szintre jutáshoz anélkül, hogy e jutalmazásokat garantálnák.

A közép- és felsõfokú oktatás expanziója mellett nagyszabású oktatási reformok is lezajlottak. Közép- és Kelet-Európában a ‘80-as évek végén drámai változások történtek.
Ezek közül a fontosabbak: az oktatás depolitizációja, vagyis véget ért a rendszer merev

• Minél nagyobb az oktatás expanziója, annál korlátozottabbak a legalacsonyabb végzettségû fiatalok esélyei. Minél kisebb lesz az iskolaelhagyók vagy az oktatási rendszerbõl kiesõk csoportja, annál nagyobb a kockázata annak, hogy a csoport tagjai ki-
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rekesztõdnek a munkaerõ-piacról. Svédországban például az ISCED 0-2-es szinten
(kötelezõ iskola) képzett fiataloknak nagyobb az esélyük a munkanélkülivé válásra
vagy a bizonytalan munkákra, mint az átlagos svéd fiatalnak. Portugáliában viszont
ez a kockázat az átlagos portugál fiatal számára ugyanakkora. Az alacsonyan képzett
fiatalra úgy tekintenek, mint aki valószínûleg képzettséget szerez a jövõben. [10]
• Úgy tûnik, hogy az oktatási rendszer sokkal nyitottabb az alsó, mint a felsõbb okta tási szinteken. A felsõbb oktatási szintek expanziója nem elég gyors ahhoz, hogy be
tudja fogadni az alsóbb szintekrõl érkezõ, egyre nagyobb számú végzõst. Fõleg a felsõoktatásban tapasztalható, hogy bizonyos intézményekben az iskolai helyek iránti
igény sokkal magasabb, mint a kínálat. A legtöbb közép- és kelet-európai országban
több jelentkezõt utasítanak el, mint amennyit felvesznek. A korlátozott bejutási lehetõségek és a szelektív beválasztási feltételek tovább nyújtják az oktatásban eltöltött
idõt, és így a szociális és gazdasági függõség idõszakát. Finnországban a becslések
szerint átlagosan körülbelül 2-3 évig tart egy érettségizett fiatalnak, hogy bejusson az
általa választott területre. Ezért a felvettek megnövekedett létszámából sokan elvesznek az összetett, átfedésekkel teli oktatásban és képzésben. [11] Az oktatási programok „várószoba” funkciója ebben is felerõsödik.
• A felsõbb középiskolai általános tantervû oktatás és a szakképzõ programok, illetve
a felsõoktatási programok közötti egyenlõtlenségek továbbra is erõsek. Annak ellenére, hogy megkísérlik csökkenteni a szakadékot az általános tantervû oktatás és a
szakképzõ programok között, és próbálják növelni az utóbbi státuszát; az egyenlõtlenségek továbbra is léteznek az elérhetõ programok, a felvételi- és vizsgateszteken
való megfelelés esélye és az iskolai eredményesség területein. Ami a felsõoktatást illeti, már mások is rámutattak, hogy a programok diverzifikációja nem csak a hallgatók és a munkaerõpiac szükségleteire adott válasz, hanem „azon erõfeszítésekbõl is
ered, hogy belsõ hierarchiát teremtsenek a felsõoktatásban, megóvandó a hagyományos programok érdekeit azáltal, hogy új, kevesebb presztízzsel bíró programokat
hívnak életre”. [12]
• Noha az oktatásra szánt állami támogatás majdnem mindenütt megnõtt, többször
megfogalmazódott, hogy a változások csupán mennyiségiek voltak, miközben a minõség romlott. A nyugat-európai országokban az egy hallgatóra esõ ráfordítás az egy
fõre esõ GDP-hez viszonyítva csökkent, ami annak a jele, hogy a minõségre kevesebb
figyelmet fordítanak. [13] Ez a folyamat különösen szembeszökõ az Egyesült Királyságban, Belgiumban és Hollandiában. Csak azokban az országokban mutatkozott javulás a fenti arányban, ahol a legkevesebbet fordították az oktatásra, mint például
Spanyolország, Finnország, Olaszország és Svédország esetében.
Számos közép- és kelet-európai országban potenciáljában korlátozottak a lehetõségek az oktatás finanszírozására. Mindez elsõsorban az általánosan kedvezõtlen gazdasági fejlõdésnek köszönhetõ.
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Az általános és középiskolák száma nem emelkedett eléggé a megnövekedett igényekhez
mérten, az osztályok túlzsúfoltak, a tanárok túlterheltek. A tanári fizetések romlottak, s
rengeteg tehetséges pedagógus hagyta ott az oktatást és távozott el a magánszférába.

Ez az „agyelszívás” vezet a tanítás romló minõségéhez és az oktatás általános válságához. [14]
A visegrádi országokban az oktatásra fordított kiadások aránya megnõtt 1989 óta,
miközben (fõleg a ‘90-es évek elején) a GDP jelentõsen visszaesett. Ennek megfelelõen – bár az oktatás a prioritások között szerepel – az anyagi források korántsem
kielégítõek. Romániában a forráshiány és a rossz irányítás miatt a folyamatban lévõ
oktatási reformok nagy része megrekedt. Vidéken az iskolaépületek állaga silány, a tanárok fizetése rendkívül alacsony, az oktatásra szánt források kihasználása nem hatékony, s még mindig létezik korrupció. [15] Oroszországban az elmúlt húsz évben drámaian csökkent a tudományos és oktatási pénzkeret.
Az elmúlt évtized reformjait megalapozó oktatáspolitika iránya megkérdõjelezõdött. Sokan kritizálják, hogy módosultak az oktatási célok, hangsúlyozottabbá vált a
piacorientáltság és középpontba került a diverzitás, ami gyakran nagyobb versenyhez
vezet az iskolák és az egyének között. Az oktatáspolitika egyre inkább az elérhetõ, „realista” és rövid távú célokra koncentrál, amely lefordítható elérhetõ célkitûzésekre.
Megváltozott az oktatás társadalmi szerepe, az egyén lett „a politikacsinálók és a közvélemény új krédója: az egyén, a szabad választás; az egyéni szükségletekhez és vágyakhoz alkalmazkodó sokféleség; a verseny és a teljesítmény primátusa, ugyanakkor
a ‘70-es évekig magasra értékelt célok – mint az egyenlõség, szolidaritás, együttmûködés – megbecsülése odalett”. [16] Mivel az individualizmus, versenyképesség és hatékonyság piaci értékei összeegyeztethetetlenek a hosszú távú oktatási célokkal, az
egyenlõ oktatási esélyek céljának helyére a sokkal szerényebb kitûzés lépett: harc az
oktatásból való kiszorulása ellen.

II. KOCKÁZATI ÉS KULCSTÉNYEZÕK AZ OKTATÁSI PÁLYAÍVEKBEN
Noha az iskolai kudarc olyan probléma, amely különféle szinteken és formákban minden európai országot érint, nehéz általánosan definiálni az „iskolai kudarc” fogalmát.
Gyakran kudarcnak tekintik, ha valaki nem képes megfelelni az intézményi normákban meghatározott oktatási kívánalmaknak. Más definíciók a munkaerõpiac szerepét
hangsúlyozzák, ami meghatározza, hogy mi tekinthetõ „szakképzetlenség”-nek vagy
„kudarc”-nak. Végül pedig az egyéni fejlõdésre helyezve a hangsúlyt, a „kudarc”-ot
„alulteljesítés”-ként is leírhatjuk; azaz amikor valaki képtelen arra, hogy kiaknázza tehetségét és elérje teljesítõképessége csúcsát.
Az oktatási kudarc indikátorai a következõ statisztikai adatok: korai kilépés, a képzés befejezése a felsõbb középiskolai osztályok elõtt, kimaradás, gyenge teljesítmény
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vagy évismétlés. Az iskolai kudarc további megnyilvánulása lehet az iskola elutasítása, iskolakerülés, az elégedetlenség, illetve az iskolai témákkal kapcsolatos önbecsülés
alacsony foka.

1. KORAI KILÉPÉS
Noha a legtöbb országban csökkent az általános iskolából vagy a középiskola alsóbb osztályaiból kimaradók száma, továbbra is léteznek olyanok, akik korán kilépnek az oktatási rendszerbõl. Törökországban az általános iskolát végzettek csupán 57%-a iratkozik be
középiskolába, a többi korai kilépõ. Görögországban a tanulók mintegy 9%-a hullik ki a
gimnáziumból (7-9. osztály), többségük elsõben. Portugáliában 1991/92-ben a gyerekek
3%-a maradt ki az általános iskolából 5. osztály után, további 2,2% pedig 6. után. [17]
A korai kilépésnek súlyos a hatása a fiatalok további oktatási karrierjére. Számos országban azok a diákok, akiknek nem sikerült befejezni az alsóbb osztályokat a középiskolában,
nem léphetnek tovább a felsõbb osztályokba.

2. A KÉPZÉS BEFEJEZÉSE A KÖZÉPISKOLA FELSÕ OSZTÁLYAI ELÕTT
17 éves korban 10 fiatalból 1-2 nem jár iskolába. Néhányan korán kimaradtak, mások
el sem kezdték tanulmányaikat 16 év után. A bejutás a felsõbb középiskolai oktatásba
fõleg hagyományos kritériumok alapján lehetséges, mint például a teljesítmény-szintek, alsó középiskolai záróvizsga letétele vagy felvételi vizsga a felsõ osztályba. Azokban az országokban, ahol többrétû az alsó középiskolai tananyag, azaz diákok választhatnak a tantárgyak között vagy különféle szinteken tanulják a tantárgyakat, a bejutás
a felsõbb osztályokba ezektõl a választásoktól és szintektõl függ. Az osztályfõnök vagy
a tanár ajánlása szintén gyakran esik latba. [18]
Azok a fiatalok, akiknek osztályt kellett ismételniük, valamint a gyengén teljesítõk
kis eséllyel folytathatják tanulmányaikat a középiskola felsõbb osztályában. Gyakran
végzik szakmunkás pályán illetve gyors képzéseken, amelyek kevesebb lehetõséget biztosítanak egy stabil, elõmenetelt nyújtó vagy jól fizetett állásra.
Ennek tudatában nem meglepõ, ha sok fiatal nem igazán érzi magát ösztönözve felsõbb középiskolai tanulmányok folytatására. Egy német kutatás kimutatta, hogy a
szakképzetlen fiatalok több mint egyharmada soha nem is jelentkezett szakképzõ
programba. [19] Némelyikük úgy gondolta, nincs meg a szükséges képzettsége tanulmányai folytatásához, míg mások azt állították, hogy õket inkább az érdekelte, hogy
azonnal a munkaerõ-piacra kerüljenek.

3. KIMARADÁS
A kimaradás sok országban állandó probléma, fõleg a szakképzõ programok esetében.
Dániában a gimnáziumi tanulók 28%-a, szakközépiskolások 26%-a, a szakmunkástanulók 46%-a szakítja meg tanulmányait. Miközben a gimnáziumból és szakközépisko-
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lából kimaradók többsége továbblép egy másik oktatási programba, a szakmunkástanulók 26%-a véglegesen kimarad. [20] Szlovéniában az 1992-ben a szakképzési programot elkezdõk 16%-a maradt ki. Az általános tantervû középiskolai programban ez az
arány 7% volt. Azok a programok, ahonnan a legtöbb diák marad ki, ugyanazok, mint
ahol a legnagyobb arányban találhatók olyan tanulók, akik már eleve valamely más
(befejezetlen) programból érkeztek. A kimaradási rátát részben azzal magyarázzák,
hogy a fiatalok törekvései és motivációi, valamint a különféle programokba való bejutás valódi esélyei között szakadék tátong. [21] Svájcban hat fiatal közül egy mondja fel
szakmunkástanulói szerzõdését, mert problémája van mesterével és a kollégáival a
cégnél, elégedetlen a munkájával vagy eredményeivel a szakmunkásképzõben. [22]
A felsõoktatásból kimaradás szintén gyakori. A kimaradás becsült arányai széles
skálán mozognak: 6-13% az Egyesült Királyságban; 30% Németországban; 64% Olaszországban. A bukás és a kimaradás gyakran az elsõ évfolyam során történik meg.
Olaszországban a kimaradók több mint egyharmada lép ki még a kurzus elején, sokan
közülük még csak egy elõadáson sem jártak. [23] 1993-ban Szlovéniában az 1992-ben
elsõ évfolyamra beiratkozottak közül mindössze 26% iratkozott be másodévre. [24] Az
elsõ év gyakran szelektálja, nem pedig integrálja a hallgatókat. Oroszországban egyre
több fiatal vonakodik belépni a felsõoktatásba és befejezni tanulmányait. Az infláció
lerontotta az ösztöndíjak értékét, s romlott az oktatás minõsége. Sok hallgató teljesítményét és motiváltságát befolyásolja, hogy szükségük van egy fizetett állásra. Sokan
úgy érzik, hogy nincs szükségük diplomára vagy egyéb, a kötelezõ oktatáson túli képzésre ahhoz, hogy munkához jussanak. [25]
Néhány esetben a kimaradás nem egyértelmûen negatív jelenség. Rengeteg kimaradó tér át egy másik programba, mások pedig csak néhány kurzust akarnak felvenni
anélkül, hogy diplomát szeretnének. Néha a kimaradás, amit általában a tanulmányok
megszakításának terveznek, végleges kilépéssé minõsül át.

4. GYENGE TELJESÍTMÉNY
Az oktatási kudarc egy másik indikátora a „képzetlen” iskolaelhagyók aránya. Az IEA
számos OECD-országban mérte a 13-14 évesek olvasási, matematikai és tudományos
készségeit. [26] Az eredmények azt mutatták, hogy minden osztályban széles szakadék
tátong a legjobban és a legrosszabbul teljesítõ tanulók pontszáma között. Ha a teljesítménybeli különbségeket az alapján becsüljük meg, hogy megvizsgáljuk egy diák egy év
alatti átlagos fejlõdését (a pontszámokat rávetítve az iskolában eltöltött évekre), akkor
kiderül, hogy a sokaság alsó negyedébõl származó legjobb pontszámot elért tanulói 2-4
évvel vannak elmaradva a legfelsõ negyed legrosszabb pontszámot elért tanulói mögött.
A gyenge írás-olvasási szint súlyosan befolyásolja a fiatalok munkavállalói és kereseti kilátásait. A gyenge készségekkel rendelkezõket jobban sújtja a munkanélküliség, mint a jól teljesítõ kortársaikat. Ráadásul még ha találnak is maguknak
munkát, egyértelmûen kisebb az esélyük a jól fizetõ és biztos állásokra.
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5. ÉVISMÉTLÉS
Hogy a rosszul teljesítõ tanulók számára több idõt biztosítsanak a tanuláshoz és teljesítményük javításához, néhány országban megengedik, hogy az adott tanuló évet ismételjen. Portugáliában a fiatalok 60%-át kötelezik évismétlésre, némelyiküket többször
is. [27] Ausztriában 1991-ben a 9-12. osztályosok 14,7%-a maradt ki vagy kényszerült
évet ismételni. Romániában az évismétlõk aránya az 1989/90-es tanévben mért 5,4%ról 1991/92-ben 6,7%-ra nõtt. [28]
A vizsgálatok azonban bebizonyították, hogy az évismétlés nemhogy csökkentené,
de éppenséggel növeli a gyenge teljesítmény vagy az alulteljesítés problémáját. [29]
Az IEA vizsgálatából kiderült, hogy egy adott osztály átlagéletkoránál idõsebb tanulóknak több gondja akad az olvasással, a matematikával és a természettudományokkal, mint osztálytársaiknak. [30] Ráadásul az évismétlés gyakran vezet a motiváció és
az iskola iránti érdeklõdés csökkenéséhez, önbizalomhiányhoz, bûntudat kialakulásához, nagyobb kimaradási arányhoz és a diák és az iskola közötti konfliktusok kiélezõdéséhez.
E negatív hatások tudatában néhány országban, például Dániában, Svédországban,
Norvégiában, Izlandon, Írországban és az Egyesült Királyságban eltörölték az évismétlést az általános iskolában. Egyéb országokban, ahol továbbra is létezik az évismétlés
(többek között Közép- és Kelet-Európa legtöbb országában) megpróbálják csökkenteni az évismétlések gyakoriságát. [31]

6. AZ ISKOLAI KUDARC ÁLTAL LEGINKÁBB ÉRINTETT FIATALOK
Az iskolai kudarc által sebezhetõnek tekintett fiatalok a legkülönfélébb hátrányos
helyzetekbõl érkeznek. Õk leggyakrabban olyan fiatalok, akiknek a szülei alacsonyan
iskolázottak és alacsony státuszú munkát végeznek, akik szegény családból származnak, etnikai kisebbséghez tartoznak, bevándorlók, valamint a fiatal nõk.

Olaszország, Svédország, Svájc, Magyarország, Csehszlovákia és Lengyelország) oktatási eredményeinek összehasonlító vizsgálata is. [35] Az 1910 és 1970 közötti
kohorszok adatait felhasználva azt vizsgálták, hogyan változtak az oktatási eredmények (elvégzett iskolai évek száma) az oktatás expanziójának köszönhetõen, illetve
hogy milyen összefüggés mutatható ki az oktatási karrierek és a társadalmi származás
között. Mindegyik országban jelentõs oktatási expanzióval találkoztak. Kevés változás
tapasztalható ellenben a társadalmi származás oktatásbéli teljesítményre és a különféle oktatásbéli szintek közötti átmenetre gyakorolt hatása terén. Az oktatási életpálya
kezdetén a származásnak különösen erõs hatása volt az elõrehaladásra.
Tehát az oktatási életpálya kezdetén megjelenik a társadalmi-gazdasági háttéren
alapuló szelekció. A szocialista államok radikális szociálpolitikája és a számos országban bevezetett oktatási reformok sikertelenül próbálták csökkenteni az oktatási lehetõségek közötti egyenlõtlenségeket.
b) Alacsony jövedelem, szegénység
A társadalmi-gazdasági státuszhoz gyakran kötõdõ alacsony jövedelem egy másik meghatározó jegy, ami növeli az iskolai kudarc veszélyét. Az alacsony jövedelmû és a régóta szegény családokból származó fiatalok gyengébb teljesítményt mutatnak a standardizált teszteken, mint magasabb jövedelmû családokból érkezõ társaik. [36]
Összefüggés mutatható ki ezen belül az alacsony családi jövedelem és a rövidebb kvalifikációs programok között, valamint a magasabb családi jövedelem és a hosszabb,
magasabb képzettséget produkáló programokkal. Spanyolországban ritkábban kerülnek egyetemre az olyan családokból érkezõ fiatalok, ahol egynél több személy végez
keresõ tevékenységet. [37] A szegény családok gyermekei nem nyújthatják meg tanulmányaikat, mivel hozzá kell járulniuk a családi jövedelemhez. A Portugáliában, Törökországban és Görögországban tapasztalható magas kimaradási rátát ennek fényében
kell megítélnünk még akkor is, ha maguk a fiatalok mással indokolják kimaradásukat.

a) A család iskolázottsági szintje és munkaerõpiaci státusza
Hollandiában a társadalom alacsonyabb rétegeibõl érkezõ tanulók csupán 12%-a iratkozik be a középiskolába és felvételi elõkészítõre a jobb gazdasági helyzetû tanulók
51%-ával szemben. [32] Az EU-ban a 19-24 éves korosztályban a diplomás vagy vezetõ beosztású szülõk gyerekei közül több mint 30% tanul a felsõoktatásban szemben azzal, hogy a szakképzetlen munkások gyerekeinek csupán 11%-a. [33] Ezzel összhangban nagyobb azon diákok aránya a felsõoktatásban, akiknek a szülei közül legalább az
egyik rendelkezik diplomával, és kisebb azoké, ahol a családfõ csak általános iskolát
vagy a középiskola alsóbb osztályait végezte el. [34]
Még azokban az országokban is, ahol látványosan emelkedett a közép- és felsõoktatásban résztvevõk száma, az alacsonyabb társadalmi rétegbõl érkezõk nem profitáltak annyit az új lehetõségekbõl, mint közép- vagy felsõbb osztálybéli társaik. Ezt támasztja alá 13 ország (többek között Anglia és Wales, az egykori NSZK, Hollandia,
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c) Etnikai kisebbségek és bevándorlók
A kisebbségek tagjai és a fiatal bevándorlók, közülük is legfõképpen az elsõ generációsok, illetve azok, akik nem ismerik eléggé az iskolában használt nyelvet, különösen
nagy eséllyel élnek át iskolai kudarcot. Hollandiában a fiatal törökök és marokkóiak
kisebb mértékben vesznek részt az oktatásban, mint holland kortársaik. A bevándorló
fiatalok általában idõsebbek holland osztálytársaiknál. Eredményeik gyengébbek, többet hiányoznak, és hamarabb kimaradnak az iskolából. Számos esetben ezek a török és
marokkói tanulók frissen bevándorolt iskolakezdõk, akik idõsebben érkeztek Hollandiába. [38] Svájcban sokkal több külföldi fiatal (23%) marad ki a képzésbõl vagy oktatásból a középiskola felsõbb osztályaiban, mint svájci társaik (8%). Szakmunkásképzésben a szakmunkás tanulói állást elõbb svájciaknak ajánlják fel, s csak késõbb a
külföldieknek. [39] Németországban az összes bevándorló származású iskolaelhagyó
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17,4%-a bármiféle végzettség nélkül marad ki (a németek 7,5%-a). [40] 1993-ban az
Egyesült Királyságban a dolgozó korú férfiak egynegyede és a nõk kevesebb, mint egyharmada nem rendelkezett végzettséggel, miközben a pakisztáni és bangladesi közösségekben a férfiaknál ez az arány 50% fölötti, míg a nõknél 60%. [41] Írországban a
vándorlók gyerekeinek csak egy kisebb hányada tanul tovább a középiskolában, és a
továbbtanulók közül is a többség két éven belül otthagyja a középiskolát. [42]
Noha nyilvánvaló, hogy számos kisebbségi fiatal indul hátrányos helyzetbõl, különbségek mutatkoznak az egyes etnikai csoportok között is. Némelyik jobban integrálódott és oktatásbéli teljesítménye nem rosszabb a „bennszülött” kortársaknál. Például az Egyesült Királyság belvárosi területein bizonyos ázsiai országokból származó
gyermekek és fiatalok teljesítménye jobb, mint „bennszülött” társaiké. [43]
d) Fiatal nõk
Az utóbbi évtizedekben a nemek közötti különbségek kevésbé szembetûnõk. A legtöbb
európai országban több lány érettségizik, mint fiú. Lengyelországban és Romániában
a középiskolai végzettséget szerzõk több mint kétharmada volt nõ. A választott programok tekintetében a nemek közötti különbségek továbbra is erõsek. Az EUtagállamok többségében több lány tanul általános tantervû iskolában, mint fiú, de több
a fiú a szakmunkásképzésben. Közép- és Kelet-Európában ezek a különbségek még inkább kimutathatók.
Ez a folyamat a felsõoktatásban is folytatódik, ahol több lány választja a társadalom-, humán és orvostudományi stúdiumokat, illetve a teológiát, miközben a mûszaki
területeken a fiúk dominálnak. Javul a lányok és nõk általános oktatási helyzete, noha
az alacsonyabb társadalmi rétegekhez vagy etnikai kisebbségekhez tartozó fiatal nõk
általában még mindig rendkívül alacsonyan képzettek.

7. ISKOLAI KUDARC ÉS EGYENLÕTLEN LEHETÕSÉGEK
Kutatások bizonyítják, hogy az oktatásba kerülésben és a teljesítményben megmutatkozó tartós társadalmi különbségeket az oktatáspolitika és a munkaerõpiaci változások
kontextusán belül kell szemlélni.
• Az iskolai kudarcot jórészt az oktatási rendszer struktúrája, valamint a tanterv-központú szemlélet határozza meg. Többé vagy kevésbé, de az egyes oktatási rendszerek
mindig csoportosító és szelektáló mechanizmusként mûködnek. A csoportosítás és szelekció pillanata, akárcsak a használt mérõeszközök és kritériumok határozzák meg,
hogy mikor és miképpen „vallanak kudarcot” a tanulók. A szelekcióhoz köthetõ konzekvenciák és az egymást követõ programok diverzitása határozza meg azt, hogy ez a
„kudarc” hogyan befolyásolja a további iskolai karriert. A tanulási és tanítási körülmények hatással vannak a teljesítményre, a tanulók motiváltságára és meghatározzák,
hogy vajon a gyengén teljesítõ tanulók képesek-e felzárkózni. Az erõsen szelektív oktatási rendszerek tehát korai szelekciójukkal és a programok közötti korlátozott mozgá-
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si lehetõségeikkel hamar beskatulyázzák a fiatalokat sikeresekre és kudarcot vallókra.
Az olyan értékelési rendszerekben, amelyek a tanulók összehasonlítására koncentrálnak, a legrosszabbul teljesítõ tanulók eredményét mindig „elégtelen”-nel jelzik.
Tekintet nélkül a diák egyéni fejlõdésére, a legkevésbé sikeres tanulókat kudarcot vallókként
bélyegzik meg. Kevés az esélyük saját iskolai karrierjük megteremtésére, „másodrangú”
programokban végzik, vagy korán kilépnek az oktatási rendszerbõl.

• A jelenlegi oktatási rendszerek megszûrnek, szegregálnak és újratermelik a társadal mi egyenlõtlenségeket. Az expanzió politikája, amelynek célja minél több fiatal bevonása és végeredményben a kimaradók és a korai kilépõk sikeres ösvényekre terelése, megbukott. A családon belüli szocializáció és oktatási aspiráció, illetve az oktatási
intézmények szelekciós mechanizmusai együttesen olyan helyzetet teremtenek,
amely folyamatosan a privilegizált társadalmi csoportokból származó gyermekeknek
kedvez. A felsõbb rétegekbõl érkezõ fiatalok nemcsak jobban teljesítenek az iskolában, hanem nagyobb eséllyel is tanulnak tovább.
Noha az iskolák megpróbálják garantálni, hogy minden gyermek egyforma oktatásban részesüljön, túl gyakran rántják vissza õket a diszkriminációs és a társadalmi
kirekesztés finom mechanizmusai. Kutatás mutatta ki, hogy a tanárok elvárásai a tanulók teljesítményével kapcsolatban, valamint a továbbtanulás ajánlása nagyban függ
a fiatalok társadalmi hátterétõl. A többnyire felsõközéposztályból származó tanárok
hajlamosak arra, hogy nem a diákok valós teljesítménye alapján ítélnek, hanem – saját szocializációjukból kiindulva – az alapján, hogy mennyire felelnek meg a középosztálybeli teljesítmény és viselkedés kritériumainak. [44] Az iskolai kudarc tehát abból
fakad, hogy nem áll rendelkezésre megfelelõ számú választási lehetõség, pályaút; illetve nincs elegendõ tanítási módszer, amelyek figyelembe tudnák venni a diákok sokszínû hátterét és érdeklõdését. [45]
• Az iskolai kudarc erõsen összefügg a munkaerõ-piac változásaival és a munkaadói
igényekkel, amelyek korlátozzák az alacsonyan képzett fiatalok lehetõségeit. A munkaerõ-piacon megszerezhetõ képesítések magas száma, valamint a munkaadók magasabb igénye súlyosan korlátozza azon fiatalok esélyeit, akik alapvetõ képzettség
nélkül léptek ki az oktatási rendszerbõl. Az iskolai kudarc egyre inkább stigmatizál.
Mivel a végzettség már nem elegendõ egy állás elnyeréséhez, egyéb személyes és társadalmi jellegzetességek válnak döntõvé (beszéd, öltözködés, informáltság, kapcsolatok, ambíció stb.) – pontosan olyan tulajdonságok, amelyek tekintetében az alacsony
státuszú fiatalok ugyancsak hátrányban vannak.
A sebezhetõség különösen nagy arányú akkor, amikor az egyes tényezõk halmozódnak. Szegényes lakáskörülmények, elzártság a szabadidõs létesítményektõl
vagy a közösség támogatásának, illetve a politikai források hiánya még sebezhetõbbé tesznek.
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Az iskolai kudarc gyakran olyan tünet, ami közvetíti és igazolja a társadalmi kudarcot. [46]
Azokban az országokban, ahol a szakmai gyakorlat bevett szokás, a munkaadók
képzési politikájában beállt változások növelték annak kockázatát, hogy a fiatalok társadalmilag, szakmailag kirekesztõdnek még az elõtt, hogy teljesen belépnének a munkaerõ-piacra. Németországban például – miközben nõtt az igény a szakmai gyakorlatot biztosító helyekre –, a cégek ezen helyeiket jórészt lecserélték rövid gyakorlati
programokra, amelyekre egyetemi vagy politechnikumi végzõsöket várnak, és drasztikusan csökkent a szakmunkástanulóknak nyújtott képzés. [47]
Ha sikerrel akarjuk kezelni az iskolai kudarc problémáját, változtatnunk kell a
munkaadók felfogásán és szociális viselkedésén. Amíg ezt nem látják be a politikában,
az oktatási rendszerek valószínûleg kielégíthetetlen igényekkel szembesülnek a korai
kilépés felszámolása terén, amely probléma természeténél fogva mindig újratermelõdik a munkaerõ-piacon. [48]

III. INTÉZKEDÉSEK AZ ISKOLAI KUDARC CSÖKKENTÉSÉRE
Számos ország irányít politikai figyelmet az iskolai kudarcra a kisgyermekkortól kezdve a tinédzsereken keresztül egészen a felnõttekig. Nagy hangsúly esik a megelõzésre.
Más programok azon igyekeznek, hogy visszahozzák az oktatási rendszerbe azokat a fiatalokat, akik egyszer kiléptek belõle bármiféle végzettség nélkül, vagy integrálják
õket a munka világába. Végül pedig kompenzációs képzési programokat fejlesztettek
ki a felnõtt munkavállalók számára, akik munkanélküliséggel bajlódnak, vagy bizonytalan az állásuk korai kilépésük, kimaradásuk miatt. [49]
Miközben néhány intézkedés arra koncentrál, hogy általánosságban javítsák az oktatás körülményeit minden fiatal számára, némelyek speciálisan az iskolai kudarc terén veszélyeztetett fiatalokra fókuszálnak. Általánosságban a stratégiák három kategóriába sorolhatók: egyenlõ esélyek, egyenlõ bánásmód és egyenlõ eredmények. Az elsõ
megközelítés az alacsony származású gyermekek és fiatalok elõfeltételeit próbálja javítani. A második az oktatáson belüli negatív diszkrimináció felszámolására irányul,
míg a harmadik a pozitív diszkrimináció eszközét helyezi elõtérbe. [50]

1. EGYENLÕ ESÉLYSTRATÉGIÁK
E stratégiák azon társadalmi egyenlõtlenségekkel haladnak „ellentétesen”, amelyekbe
az oktatás ágyazódik: a jövedelem, a családi háttér, az egészség, a kulturális szféra elérhetõsége stb. terén tapasztalható egyenlõtlenségek. Világos, hogy az oktatáspolitikai
intézkedések önmagukban képtelenek fölszámolni ezen egyenlõtlenségeket. Mindazonáltal az oktatásnak minden lehetséges módon hozzá kell járulnia az egyenlõ esélyek
javításához.
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• Integrált szolgáltatások hátrányos helyzetû fiatalok számára
Az ilyen programokban, mint például a holland „Meghosszabbított Iskolanap”, az iskolák különféle tanterven kívüli tevékenységeket kínálnak: sport, kultúra, természetjárás stb. Ugyanakkor erõsítik a diákok iskolai ügyek iránti érdeklõdését, s próbálják
fejleszteni alapvetõ személyes és szociális kompetenciáikat. Az integrált szolgáltatások
továbbfejlesztésére van szükség. A hátrányos helyzetû fiatalok csoportjainak sajátos
szükségleteit szisztematikusan fel kell tárni, majd nyomon kell követni. A szolgáltatásokat hatékonyabbá kellene tenni (szülõk oktatása, beszédfejlesztés, házi feladat ellenõrzése, egészségmegóvás etc.).
Szükséges tehát az oktatási pályaív során végig a tevékenységek integrálása, a releváns partnerek illetve a szolgáltatások összehangolásáért és fejlesztéséért felelõs helyi
szervek hálózattá szervezése. [51]
• Pénzügyi és anyagi támogatás
Ha egyenlõbbé akarjuk tenni az esélyeket, az alacsony jövedelmû családokból származó fiatalok pénzügyi és anyagi támogatását kell javítani, illetve jobban irányítani. Ösztöndíjak és kölcsönök kellenek az oktatás közvetlen költségeinek finanszírozására és
az indirekt kiadások kompenzálására (az a jövedelem, amirõl az oktatásban résztvevõ
fiatalok lemondanak).
A felsõoktatásban való részvétel elõsegítésére számos ország megreformálta ösztöndíj- és kölcsönrendszerét. Spanyolországban a támogatás, az ösztöndíj és a jövedelemfüggõ kölcsönök kombinációját tekintik a legmegfelelõbb megoldásnak, és vita tárgya
az ösztöndíjként szétosztott keretösszeg emelése. [52] Az Egyesült Királyságban tervezik a tanulmányi költségek körülbelül egyötödét fedezõ tandíj bevezetését és a diáksegélyzõ rendszer megreformálását. A tandíj a szülõk jövedelme szerint alakulna, a legszegényebbek nem fizetnének, a leggazdagabbakra viszont 1000 font hárulna.
A megélhetési költségek fedezését szolgáló kölcsön visszafizetésének ütemét szintén a
jövedelemhez kötnék, viszont megemelnék a mentesség határát, s hosszabb idõ alatt
lehetne visszafizetni. [53]
• Korai beavatkozás
Az iskolai kudarc visszaszorítását szolgáló programok annál hatékonyabbak, minél korábban kezdik õket. A korai beavatkozást célzó programok, mint például az ír „Rutland
Street Project” és az azt követõ „Early Start” program célja megakadályozni a társadalmi kirekesztõdést, mielõtt még a gyermekek elkezdik általános iskolai tanulmányaikat.
Az iskolára való felkészülés javítására helyezik a hangsúlyt és azokra a készségekre,
amelyek megkönnyítik az iskolára való átállást (a gyermek világról szerzett ismereteinek bõvítése, a tudásrendszerezés képességének javítása, nyelvi készség stb.) A gyermek
fejlõdésének hangsúlyozásán túl támogatják a szülõ és iskola közötti gyakoribb kapcsolattartást (anyák klubja, tanácsadó centrumok, szülõ-tanár találkozók).
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Amerikai kutatások jelzik, hogy a „korai beavatkozás” programok rendkívül hatékonyak és kifizetõdõ befektetések nemcsak a tanulásra gyakorolt hatásuk miatt, hanem a kudarcok és a gyógypedagógiai rendszerbe való átirányítások csökkenése miatt is, illetve több
a sikeres oktatási pályaív, és visszaesik az antiszociális magatartású gyermekek száma. [54]
• A tankötelezettség meghosszabbítása
Hogy mindenki számára biztosítható legyen bizonyos minimális képzettség, a legtöbb
országban szisztematikusan meghosszabbították a kötelezõ oktatást. Közülük néhányban ma már 18 éves korig kötelezõ tanulni. A tudományos értékelés azonban a meghosszabbított tankötelezettség tekintetében vegyes eredményeket jelez. A legveszélyeztetettebb háttérrel rendelkezõ fiatalok ugyanis gyakran nem akarnak továbbtanulni.
Kevesebb elõnyük származik a végzettségükbõl, és többször vallanak kudarcot. Más fiatalok csoportjai viszont még inkább megõrzik elõnyüket oktatási karrierjük meghoszszabbításával. Ezért elkerülhetetlen a tankötelezettség meghosszabbításának és egyéb
oktatási reformoknak az összekapcsolása. Ezen túl hangsúlyozni kell a tanulási jogokat: jog ahhoz, hogy mindenki a saját maga által választott programba kerüljön, jog a
saját tanulásához nyújtott segítséghez; az iskolából való önkényes kiutasítás vagy kizárás elleni védekezés, valamint a második lehetõséget kínáló iskolák elterjesztése.
Bár kritikák fogalmazódnak meg a tankötelezettség meghosszabbításával kapcsolatban, a tankötelezettség lerövidítése a tankötelezettség utáni oktatás megfelelõ reformja nélkül egyértelmûen negatív hatásúnak bizonyult. Oroszországban a tankötelezettséget a 9. osztályra csökkentették 1993-ban, korlátozva ezáltal rengeteg fiatal
esélyeit az oktatás elérésére. Azóta fiatalok ezrei hagyták el az iskolát anélkül, hogy
folytatni tudták volna tanulmányaikat, vagy munkát találtak volna. [55]

2. EGYENLÕ BÁNÁSMÓD-STRATÉGIÁK
Az oktatás tudatosan vagy tudat alatt még mindig hozzájárul a társadalmi kirekesztéshez: ide sorolhatók például a kulturálisan elfogult tantervek, az alacsony tanári elvárások vagy az, amikor a fiatalokat megalapozott indok nélkül átirányítják a gyógypedagógiai rendszerbe és zsákutcát jelentõ programokra. Az egyenlõ bánásmód
stratégiák tehát az oktatáson belüli „tisztességesebb” bánásmódra helyezik a hangsúlyt, azaz a társadalomból kirekesztett csoportok diszkriminálásának felszámolására.
• Tanrendi reformok és pedagógiai újítások
Ezek megelõzõ intézkedések, amelyek közvetlenül az oktatási rendszeren belüli változásokra fókuszálnak. Ezek közé tartoznak:
• a széleskörû, tapasztalatokon alapuló megközelítés fejlesztése;
• továbbtanulási-pályaválasztási tanácsadás kiterjesztése;
• nagyobb rugalmasság fõleg a középiskola felsõbb osztályaiban, több választási lehetõség felkínálása a fiatalok érdekei és képességei figyelembevételével;
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• a tanrend relevanciájának erõsítése a felmerülõ gazdasági és társadalmi szükségleteknek megfelelõen;
• a felzárkóztató tanítás kiterjesztése.
A kötelezõ oktatás tekintetében egyre nagyobb a konszenzus abban, hogy a társadalmi egyenlõtlenségek visszaszoríthatók az oktatásban egy minden részletre kiterjedõ tantervvel, amely esetleg választható tantárgyakat is tartalmazna, amelyek nem köteleznek semmire további kurzusok választásánál. A középiskola felsõbb osztályaiban
számos ország helyezi a hangsúlyt a rugalmas, széles körû megközelítésekre. Belgium
flamand részén a szakmunkásképzést „workshop” osztályok szervezésével, modulokra
épülõ kurzusokkal, projektmunkával és különféle tanítási módszerekkel próbálják javítani, s ezen túl keresik a kapcsolatot az iskola és a szociális-gazdasági szektor között.
Írországban a tanulókat szintezett csoportokra osztják bizonyos tantárgyak esetében,
és a diákok választhatnak, hogy két év helyett három év alatt végzik el a középiskola
második felét. Luxemburgban a mûszaki líceumok szakmunkás osztályaiban kétszintû rendszert kínálnak, amely lehetõséget kínál azon tanulók számára, akik könnyebben tanulják meg egy szakma gyakorlati oldalát arra, hogy a saját ritmusukban haladhassanak az elméleti képzésben. [56]
Rengeteg államban hagynak helyet az órarendben felzárkóztató oktatásra. Skóciában magában az osztályban nyújtanak segítséget a speciálisan felzárkóztató tanárok
a tanulóknak. Olaszországban a szakmunkástanulók alaposabb felkészítésére helyezik
a hangsúlyt, hogy bepótolhassák az elveszett idõt, illetve hogy megismerkedjenek a sajátos helyi igényekkel. Izlandon számos intézkedés: tanácsadás, plusz iskolai idõ és felzárkóztató órák állnak az alsó középiskola végén a fõ tantárgyaikkal nehezebben boldoguló tanulók rendelkezésére.
• Bevonó oktatás
Azért, hogy támogassák a speciális oktatást igénylõ gyermekek és fiatalok tanítását, a
legtöbb ország megteremti az eszközháttért a speciális iskolák számára. A speciális oktatást a reguláris iskoláktól független intézményekben szervezik meg, esetleg a reguláris iskolákon belül elindított külön osztályokban, vagy teljesen integrálják a fõ irányvonalat jelentõ oktatásba. A legtöbb EU-országban, akárcsak a visegrádi országokban
az integrált és az elkülönített iskolák egymás mellett léteznek. A belgiumi francia közösségben, Németországban, Bulgáriában és Romániában a kétféle oktatás többnyire
elkülönül. Olaszországban az integráció az általános. [57]
A speciális oktatás a vizsgálatok szerint integrált formában hatékonyabb. Az elkülönített
rendszerben résztvevõ tanulók stigmatizálódnak, ami inkább csökkenti, mintsem növeli társadalmi integrációjuk esélyeit. Általában tehát a legtöbb országban a szegregációtól az integráció felé mutatnak a folyamatok. Mindazonáltal a sikeres integráció nagyban függ attól, hogy az iskolák mennyire képesek e tanulók szükségleteit kielégíteni.
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A bevonó oktatás magába foglalja a „fõ irányvonalhoz” tartozó tanárok képzésének
bõkezûbb finanszírozását, a szükséges további munkaerõ (pszichológusok, gyógypedagógusok, szociális munkások) támogatását, a szülõk felvilágosítását, a hagyományos iskolaépületekben speciális szolgáltatások kialakítását, a differenciált oktatást, valamint
az alternatív finanszírozási mechanizmusokat.
• Tanárképzés
A kibõvített alap- és továbbképzés, valamint a gyakorló tanárok képzése fontos eszközök az oktatás színvonalának emeléséhez és a speciális oktatási szükségletekkel bíró
tanulók sikeres neveléséhez. A tanárképzés még mindig túl egyoldalúan a tantárgyi tudásra koncentrál. Csak elvétve foglalkozik a deprivációs, a tanulási nehézségek, a társadalmi egyenlõtlenségek vagy a kulturális különbségek szociológiai, szocio-didaktív
elemzésével. A tanárképzésnek több hangsúlyt kell helyeznie azokra a stratégiákra,
amelyekkel kezelhetõek a tanulási problémák és a hátrányos helyzet, illetve az iskolavezetésre és a tanácsadásra. Portugáliában és Írországban akad példa a tanárképzési
reformra. Portugáliában a PEPT nevû programban („oktatást mindenkinek”) létrehoztak egy központot tanárok továbbképzése céljából. E képzés célja a korai kimaradás megelõzése, valamint hogy hagyományossá tegyék a hosszabb, iskolában eltöltött
idõt. Az ír „Tanár Tanácsadói Tervezet”-ben a tanácsadók egy átfogó iskolakoncepciót
hangolnak össze a helyes gyakorlat és stratégiák fejlesztésére és alkalmazására, ami segíthet a bomlasztó viselkedés visszaszorításában.
• Szülõ-iskola-közösség kapcsolatok
Néhány országban sajátos stratégiákat fejlesztettek ki a célból, hogy erõsítsék a kapcsolatot az otthonnal, a helyi hatóságokkal, a szociális munkásokkal és a vállalkozásokkal. A kutatás ismét vegyes eredményeket mutat. Azok a kísérletek, hogy javítsák az
oktatás minõségét iskolák közötti versenyek szervezésével megnyerendõ a szülõk/fogyasztók jóindulatát, bizonyosan több kárt okoztak, mint hasznot. [58] Ez a módszer
további társadalmi diszkriminációhoz vezet, mivel a középosztálybeli családok kivonulnak azokból az iskolákból, amelyekbe sok nélkülözõ jár. Sikeresebbek azok a programok, amelyekben partnerként tekintenek a szülõkre, bevonják õket az oktatási tevékenységekbe, és elõsegítik otthoni „tanítói” szerepüket.
Írországban több programot indítottak el, amelyek a hátrányos helyzet „közösségi
alapú” kérdésére összpontosítanak. [59] Az iskola és a közösség kölcsönösen segítik
egymást, és az összes érintett terület (oktatás, képzés, tanácsadás, egészségügy, jólét
stb.) munkáját integrálják egy sor koherens stratégiába. A szülõi részvételt a fiatalok
oktatásának fontos elemének tekintik. Az „otthon – iskola – közösség kapcsolat” program célja a partneri viszony kialakítása szülõk és tanárok között. Csökken a szülõ elidegenedése az iskolától, a szülõk részt vesznek a gyermekeik oktatásában, és a szülõk
„második esélyt” nyújtó oktatására is lehetõség nyílik. Egy koordinátort neveznek ki a
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hátrányos területen lévõ iskolába, hogy együtt dolgozzon az iskolával, a szülõkkel és
a közösségi képviseletekkel. Családlátogatásokat szerveznek, valamint programokat a
szülõkkel, amelyek középpontjában a személyes fejlõdés általános területei, a gyereknevelés, a tananyag fejlesztése (az iskola céljainak és a gyerekek tanulási folyamatának
megértése), s ezen túl a szabadidõ áll. Mindamellett a szülõk együttmûködése biztosított az osztályteremben és az iskolai rendezvényeken, a közös olvasásban és a házi feladat ellenõrzésében.
Az Egyesült Királyságban a „Compact” elnevezésû program próbál meg kapcsolatot teremteni az iskolák és a helyi munkaadók között a belvárosi területeken, ahol a
korai iskolaelhagyás óriási méreteket ölt. [60] Azok a fiatalok, akik elérnek bizonyos
célokat (például az iskolalátogatás vagy a tantárgyi eredmények tekintetében), garantáltan kapnak munkát, és részesülnek a munkájukhoz kapcsolódó képzésben az iskola elvégzése után. A program emellett erõsíti a tanulók motiváltságát és fejleszti rálátásukat a munkaerõ-piaci lehetõségekre.
Más nyugat-európai országokban megerõsödtek az iskola, a család és a közösség
közötti kapcsolatok. Más kép rajzolódik ki viszont a közép- és kelet-európai országokban, a kommunista idõszakban ezek a kapcsolatok ugyanis igencsak megtépázódtak.
Noha a hivatalos tájékoztatás szerint tökéletes volt a harmónia az iskola és környezete között, e kapcsolat átpolitizáltsága és kötelezõ jellege azt eredményezte, hogy az iskolák, a közösségek inkább elszakadtak, mintsem közelebb kerültek volna egymáshoz.
A jelent befolyásolja a múlt. Az iskolák és a tanárok élvezik frissen elnyert ideológiai
és pedagógiai szabadságukat, és gyakran gyanakodva figyelik az iskola és a közösség
együttmûködésére épülõ programok mobilizációs kísérleteit. [61]

3. EGYENLÕ EREDMÉNY-STRATÉGIÁK
Azt felismerve, hogy a hátrányos helyzetû tanulók egyenlõ bánásmódja nem elegendõ
a társadalmi kirekesztés legyûréséhez, az egyenlõ eredmény-stratégiák a „pozitív
diszkriminációra” összpontosítanak.
• Az oktatási prioritások politikája
Ide tartoznak a járulékos iskolafinanszírozási mechanizmusok, amelyek olyan iskolákat támogatnak, ahol magas a hátrányos helyzetû gyerekek és fiatalok aránya. A források fölhasználhatók továbbképzésre, innovatív projektekre, differenciálásra, segítségnyújtásra, stb.
Hollandiában az Oktatási prioritások politikájának célja az iskolák ellátása eszközökkel azért, hogy segítsék azoknak a gyerekeknek a beilleszkedését és felzárkózását,
akik hátránnyal indulnak az oktatásban. [62] A célcsoportok a bevándorlók és az alacsonyan iskolázott szülõk gyerekei. A programot területi és iskolai alapon irányítják.
Minden tanulót „súlyoznak” a társadalmi háttér néhány indikátora alapján. A tanulók
összpontszámától függõen juttatnak plusz eszközöket az iskoláknak. 44 térségben
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(ahol halmozottan jelentkeznek megélhetési gondok) az együttmûködõ jóléti képviseletek és az iskolák többlet-finanszírozási forrásokat kapnak a kiegészítõ tevékenységeknek. Ezen túl a legmagasabb etnikai kisebbséghez tartozóval és újonnan érkezett
bevándorlóval rendelkezõ 26 városi önkormányzatnak többletforrásokat biztosítanak
az újonnan érkezettek fogadására és a további, velük kapcsolatos tevékenységekre.
A felmérések szerint a program csak részben volt sikeres, helyébe az Oktatási Hátrány Akcióprogram (GOA) került. Az OVB program forrásait átadták a helyi hatóságoknak. A GOA Nemzeti Politikai Keretterv a helyi önkormányzatokra hárítja a felelõsséget az általános iskolát elkezdõ tanulók körülményeinek javításáért: a helyi
iskolákkal együttmûködve el kell készíteniük egy oktatási hátrányok elleni tervet.
Írországban a „hátrányos területek program” és a „megtörni az ördögi kört” címû
program a tanároknak speciális segítséget, az iskoláknak pedig többletforrásokat biztosít (a több alkalmazottra, eszközökre és anyagokra) a hátrányosnak ítélt területeken.
Igénybe vehetik egy külön erre kinevezett koordinátor segítségét, a tanároknak pedig
továbbképzéseket kínálnak.
• Alternatív tantervek, oktatási és foglalkoztatási (re)integrációs programok és második esély iskolák
Ha az összes fent említett stratégia kudarcot vall, egyéb kezdeményezések indulnak be
az iskoláikat képzettség nélkül befejezõ fiatalok számára, hogy folytathassák a tanulást. Ilyen intézkedések az alternatív tantervek, az oktatási és foglalkoztatási
(re)integrációs programok és a második esélyt nyújtó iskolák. Különféle szándékok vezérlik ezeket a kezdeményezéseket: a tanulás iránti motiváció helyreállítása, az általános tudásszint emelése, a fiatalokat képessé tenni egy diploma megszerzésére, szakmunkásképzés és/vagy problémamentes integrálásuk a munkaerõ-piacba. Ezekben a
kezdeményezésekben kevésbé hangsúlyos az egyenlõ eredmények elérése, inkább az
egyenlõtlenségek további csökkentésére tesznek kísérletet.
Az 1989-ben bevezetett ír Youthreach program olyan fiatalok felé nyitott, akik bármiféle alapvégzettség vagy -képzés nélkül léptek ki az iskolából a munkaerõ-piacra, és
legalább hat hónapja munkanélküliek. [63] Ez a csoport – akik nagyrészt a korai kimaradók is –, kombináltan kaphat alapoktatást, képzést, munkatapasztalatot és ideiglenes állást két évig. Az elsõ évben (újra) felépítik az alapokat, a második évben pedig
végzettséghez jutnak vagy állásba kerülnek. A program része a pszichoszociális beavatkozás, új tantervet, tanítási és tanácsadási módszereket vezet be, és speciálisan kiképzett munkaerõ végzi az oktatást. A Youthreach elindítása óta látványosan fejlõdik, ma
már 130 központban érhetõ el.
A Youthreach programot 1997-ben befejezett tanulók vizsgálata sikert tükröz:
a végzettek 42%-a volt állásban, 30% képezte tovább magát, tért vissza az oktatásba
vagy pedig képzéssel egybekötött munkát végzett.
Dániában az Free Youth Education program azért indult el, hogy visszavezesse az
oktatási rendszerbe az onnan kiesett fiatalokat. [64] A program alapja egy 2-3 éves fu204
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tamidejû szerzõdés. Néhány hagyományos óra látogatását kötelezõvé teszik. A fennmaradó idõre az adott személy érdeklõdésének megfelelõen állíthatja össze tanulási
programját az általános oktatási rendszer tantárgyaiból vagy az alternatív programokból választva. Az FYE sikeresnek bizonyult a tanulók motiválása, valamint formális és
személyes kompetenciáik erõsítése terén. A programot elvégzõk 90%-a folytatta tanulmányait vagy állt munkába. A felmérések szerint viszont pont a célcsoportot (kimaradók) nem tudta elérni a program, mivel kevés információ jutott el hozzájuk, valamint
a FYE alapelvei (felelõsség és függetlenség) úgy tûnik, nem feleltek meg kellõen a
szükségleteknek.

IV. ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK
A társadalmi kirekesztés elleni oktatáspolitika tudományos feldolgozottsága igencsak
kezdetleges. Noha sok kezdeményezés és kísérlet zajlik, ezek értékelésérõl kevés tanulmány született. A kevés pénz miatt a kutatások szándékaikban és módszereikben gyakran korlátozottak. Az iskolai kudarc csökkentését célzó kezdeményezések és oktatási
reformok hatékonyságának értékeléséhez szélesebb körû és longitudinális kutatásra
van szükség.
Ugyanekkor figyelembe véve az iskolai kudarchoz kapcsolódó tényezõket, egyértelmûnek tûnik, hogy széleskörû nemzeti politikai irányelvekre van szükség, amennyiben sikereket akarnak elérni a sebezhetõség csökkentése terén. Széles körben elismerik, hogy a létezõ oktatási rendszer természetes expanziója nem elég. Az egyenlõ
bejutási, részvételi és teljesítményi esélyek növeléséhez különleges kezdeményezések
szükségeltetnek, amelyek minden fiatal szükségleteire válaszolnak. Világos, hogy az
azonos lehetõségek, bánásmód és eredmények stratégiái nem kizárják, hanem kiegészítik egymást. Azt is fontos felismerni, hogy a pusztán oktatási intézkedések aligha
nyújtanak tartós megoldásokat. Az iskolai kudarcot a társadalmi egyenlõtlenségek
kontextusában kell szemlélni, beleértve a munkaerõpiac szelektív mûködését és a
munka egyenlõtlen eloszlását.
Ezért az iskolai kudarc nem kezelhetõ csak oktatási programokkal, hanem szükséges az oktatási, munkaerõpiaci, szociális és ifjúságpolitikai integrálása is.

Egy ilyen megközelítésrõl született javaslat Németországban, ahol a szakértõk 20
ajánlást fogalmaztak meg a szakoktatás és -képzés reformjával kapcsolatban. [65] Ezek
négy területre vonatkoznak:
1. Minek kell változnia? A szakoktatás és -képzés minõségének és struktúrájának: rugalmasság, modularizáció, modernizáció, a közösségi munkán keresztül elnyert végzettség elismerése.
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2. Mi teremt munkahelyeket? A jelenlegi követelményeken túli képzés, több vállalat
képzési programja, az iskolai képzések kiterjesztése, közös munka a képzésben (vállalatok együttmûködése), közösen kialkudott fizetési megállapodások, a képzés
mint a vállalati kultúra része, a szakoktatás támogatása.
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3. Mi segíti a fiatalokat? Szociálpolitikai aspektusok: egyenlõ esélyek, felkészítés
a képzésre és a képzés alatti támogatás, „második esély” a szakmunkáslevélre, fiatalok képzését támogató programok, fiatal bevándorlók szakképzése.

BEVEZETÉS

4. Ki mit tesz? Helyszínen képzés: átállás a képzésre mint szocio-pedagógiai feladat,
a tanácsadás hálózattá építése és fokozása, helyi képzési irányelvek.

(Andy Furlong)

Az 1998-as Jelentésben azt állítottuk, hogy az európai fiatalok különösen sebezhetõk, és
kimutattuk, hogy az utóbbi évtizedben nõtt a fiatalokat érintõ kockázatok száma.
E kontextusban a munkaerõ-piacot fontos sebezhetõségi forrásként határoztuk meg,
néhány országban magas a munkanélküliek aránya, és emellett egyre hosszabb és bonyolultabb út vezet az oktatásból a munka világába, ami néhány fiatal számára a társadalmi kirekesztettség kockázatához vezet. Ez a jelentés a legsebezhetõbb fiatalokra
koncentrál, illetve azokra a struktúrákra és politikákra, amelyek a sebezhetõséget megerõsítik vagy éppen minimalizálják. Elõször vázoljuk azokat a munkaerõ-piaci helyzeteket, amelyekkel az európai fiatalok találkozhatnak, majd pedig a munkaerõ-piacra
való átmenetet segítõ jóléti rendszereket. A második részben azon ifjúsági csoportokat
írjuk körül, akik a leginkább veszélyeztetettek az egyes országokban, illetve rávilágítunk a sajátos kockázati tényezõkre és sebezhetõségi forrásaikra. Végül pedig azon
módszereket vitatjuk meg, amelyek segítségével visszaszorítható a sebezhetõség – sikeres kezdeményezéseket és politikákat mutatunk be.
Szerte Európában a fiatalok különféle feltételekkel szembesülnek, amelyek befolyásolják a sebezhetõségi formákat. Néhány országban a magas munkanélküliség vet
sötét árnyakat a fiatalok munkaerõ-piaci tapasztalataira. Máshol akad elegendõ munka, de az alulfoglalkoztatottság és az alacsony színvonalú munkák problémát jelentenek. Egyéb, a fiatalok munkaerõ-piaci helyzetét befolyásoló tényezõk közé tartoznak
az oktatás és a munka világának kapcsolata, a szakképzés, a szociális- és családtámogatási rendszerek.
Ugyanekkor, mivel a fiatalok az összes európai országban egyre több idõt töltenek az oktatásban, egyre hosszabb és bonyolultabb az út a munkaerõ-piacra.
Különösen jellemzõ, hogy a fiatal munkavállalók egyszerre tanulnak és dolgoznak, s ezalatt gyakran kapnak képzettséget nem igénylõ munkát. Megváltoztak
a fiatalok támogatási rendszerei is, és egyre tovább támaszkodnak a család anyagi támogatására, miközben az állami támogatás egyre kevésbé megfelelõ.

A munkaerõ-piaci tapasztalatok vizsgálatakor azt próbáljuk leírni, hogyan tagadják meg a fiataloktól a biztos munka, a társadalmi-gazdasági teljesítés és a személyes
elégedettség esélyeit. Az egyes országok között erõsen változó lehetõségek köre mellett
a differenciálódás három jellegzetes irányára koncentrálunk, amelyek befolyásolják a
munkaerõ-piaci sebezhetõség mintáit: fejlett és átmeneti gazdaságok, merev és rugalmas munkaerõ-piacok, erõs és gyenge jóléti rendszerek.
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I. MUNKAERÕ-PIACI FOLYAMATOK
Nyugat-Európában az ifjúsági munkaerõ-piac folyamatai a felnõtt munkaerõ-piac
változásaira reflektálnak, noha ezek a folyamatok gyakran szélsõséges formában jelennek meg a fiatalok álláshelyzetének tekintetében. A felnõtt piachoz hasonlóan
folytatódik a szolgáltatás térhódítása az iparral szemben, és a növekvõ diáklétszám
eredményeképpen nõ a képesítettség a fiatal dolgozók körében. Miközben néhányak
számára új lehetõségeket teremtett a magas végzettségi igényû gazdaság, a bizonyítványok inflálódása nehéz helyzetbe sodorta azokat, akik keveset érõ bizonyítvánnyal
fejezték be tanulmányaikat. Ráadásul a tanult munkavállalók számának növekedésével kiélezettebbé vált a verseny a színvonalas állásokért a diplomások és magas végzettségû pályakezdõk között.
Miközben emelkedett a munkaerõ-piacra belépõk átlagéletkora, jelentõs különbségek mutatkoznak az egyes országok között. Az EU-ban 1987 és 1995 között – a pályakezdõk életkorának mediánja – a belépõk átlagéletkora 18-ról 20-ra nõtt, bár az országok között jelentõs eltérések tapasztalhatók. [66] Az átmenet hosszát számos tényezõ
befolyásolja, például a munkanélküliség mértéke, az oktatás és a képzés szerkezete, illetve a családok hajlandósága a fiatalok támogatására, hogy elérhessék céljaikat. Gyors
átmenet jellemzõ az Egyesült Királyságra, Írországra, Franciaországra, Belgiumra, Luxemburgra és Görögországra, míg ez a folyamat Olaszországban, Németországban,
Spanyolországban és Finnországban sokkal körülményesebb.
Nyugat-Európában az ifjúsági munkaerõ-piac egy másik jellemzõ folyamata az, hogy nõ a
munkavállalás bizonytalansága és esetlegessége. A fiatalok például egyre több részmunkaidõs állást vállalnak.

Franciaországban például négy fiatal dolgozóból egy részmunkaidõben dolgozik.
[67] Az EU tagállamokban viszont a 15-29 évesek egyharmada vélte úgy, hogy félállásukat a magasabb végzettség elnyerésének eszközének tekintik. [68] Ugyanakkor ebben a csoportban a fiatalok majdnem ?-a azért dolgozott részidõben, mert nem volt lehetõsége teljes munkaidõs állásra; a jobb híján részmunkaidõben dolgozók aránya a
legmagasabb Görögországban (64%), Franciaországban (60%) és Olaszországban
(59%), míg a legalacsonyabb Hollandiában (12%), Németországban (13%) és Ausztriában (13%).
A fiatalok munkaerõ-piaci helyzetének bizonytalansága a határozott idejû szerzõdések növekedésében is visszaköszön.
A fiataloknak sokkal inkább ajánlanak határozott idejû szerzõdéseket, mint az idõsebb munkavállalóknak, bár a határozott idejû szerzõdések gyakran kapcsolhatók képzéshez és próbaidõhöz. Az EU-ban 1995-ben a 25 év alatti munkavállalók 35%-a állt
határozott idejû szerzõdésben, míg ez az arány a teljes foglalkoztatotti rétegre vetítve
14%. A határozott idejû szerzõdések aránya különösen magas volt Spanyolországban
(77% a 25 év alattiak között), míg az Egyesült Királyságban csak 13%. [69]
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Az átmenet elnyúlása és az ifjúsági munkaerõ-piac növekvõ bizonytalansága
Közép-Kelet-Európa posztkommunista államaiban is megfigyelhetõ. Összehasonlítva
a nyugattal, ezekben az országokban nagyobb különbségek mutatkoznak a fiatalok és az
idõsebbek foglalkoztatási helyzetei között annyiban, hogy a fiatalok gyakrabban önfoglalkoztatottak vagy gyakrabban dolgoznak nyugati tulajdonban levõ vállalkozásokban.
Amíg a kommunizmusban a fiatalok erõsen strukturált, kiszámítható utakon léptek be
a munkaerõ-piacra, Roberts szerint sokak számára „kaotikus”-sá vált a környezet. [70]
A posztkommunista országokban a fiatalok tapasztalatai hirtelen megváltoztak,
ma már mennyiségileg mások, mint az elõzõ generációéi.
A fiatalok megérezték az állami szektor összeomlását. A munkaerõ-piacra
vezetõ utak, amelyeket a legtöbben követtek volna, egyszerûen eltûntek. Az egykori Szovjetunió legtöbb régiójában az új lehetõségek a legjobb esetben is csak
most vannak kialakulóban.

A posztkommunista ifjúság munkaerõ-piaci helyzetét a kockázat és a bizonytalanság jellemzi, amit a premodern gazdaságba való visszazuhanás idézett elõ a posztmodern körülményrendszer szintjére való átlendülés helyett. [71]
Roberts szerint öt kialakuló foglalkoztatotti réteg különíthetõ el a posztkommunista társadalmakban: [72]
• Akik a nyugati hátterû vállalatokban találnak viszonylag jól fizetõ és biztonságos állást.
• Akik a közszférába lépnek be annak ellenére, hogy az egyre csak zsugorodik, csökkennek a bérek és nõ az állások bizonytalansága.
• Akik sikeresen alapítanak magánvállalkozást.
• Akik munkavállalók vagy állásról állásra váltanak a magánszektorban alacsony bérért és nagy bizonytalanság közepette.
• Akiknek nincs munkájuk, akik nem találtak semmiféle állást.
A rövidebb munkában eltöltött idõ és a tapasztalat viszonylagos hiánya miatt a fiatalok mind a fejlett, mind a posztkommunista országokban jellemzõen kevesebbet keresnek, mint az idõsebbek, annak ellenére, hogy magasabb végzettségûek. A fizetések
közötti különbségek a kétkezi munkák esetében kisebbek, mint a szellemi munkakörökben. Nyugaton a legnagyobb különbségek a fiatalok és az idõsebbek közötti fizetések terén Írországban, Spanyolországban és Portugáliában mutatkoznak, míg Dániában és az Egyesült Királyságban a legkisebbek. Az EU-ban a fiatal férfiak átlagban
10%-kal kapnak magasabb fizetést, mint nõ társaik, noha a nemek közötti fizetéskülönbségek általában az idõsebbek között a legmagasabbak. A posztkommunista országokban a fiatalok fizetései csökkentek, mivel a fizetésemelés aránya nem tartotta a
tempót az inflációval. Oroszországban például 1994-ben a fiatalok 82%-a kapott a minimálbérnek megfelelõ vagy a szegénységi küszöb alatti fizetést. [73]
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1. MUNKANÉLKÜLISÉG
Európa számos részén a munkanélküliség és a munkanélkülivé válás veszélye központi kérdés a munkaerõ-piaci tapasztalatok megértése szempontjából. Noha a munkanélküliségi ráták rendkívül sokfélék, a fiatalok között minden országban több a munkanélküli (általában a kétszerese a teljes népességnek), és sok országban a legtöbb
fiatalnak legalább egyszer meg kell birkóznia a munkanélküliséggel. A férfi és nõi
munkanélküliek aránya szintén változó, a mediterrán országokban általában a nõ
munkanélküliek vannak többen, míg Finnországban, Svédországban és az Egyesült
Királyságban a férfi állástalanok száma nagyobb. [74]
„A fiatalok egy különösen sérülékeny csoport, akik aránytalanul többet nélkülöznek. Ennek egyik fõ oka az EU-n belül jelenleg mutatkozó különösen magas fiatal
munkanélküliségi ráta.” [75]
Európában a munkanélküliség emellett magasabb a kisebbségek és a bevándorlók
között. [76] Magyarországon például a cigányság különösen hátrányos helyzetben van,
köztük a munkanélküliségi arány 60-70%. [77] A balkáni háború miatt rengeteg fiatal
menekült, akik még sokáig fognak komoly munkaerõ-piaci problémákkal szembesülni.
Hollandiában a „munkalehetõségek igazságos elosztásához […] a jelenleginél
30000-rel több állásra lenne szükség a négy legnagyobb kisebbségbõl származó fiatalok számára”. [78]
Az EU-ban a majdnem 18 millió munkanélküli közül majdnem 5 millió még nincs
25 éves. A 25 év alattiaknál a ‘90-es években nõtt meg a munkanélküliek aránya: az
1991-es 16,3%-ról 1995-ig 21,5%-ra. [79] Sõt, az EU-ban a 25 év alattiak majdnem fele csak egy munkanélküli idõszak után találja meg elsõ munkahelyét. Az átlag arány
azonban nagy különbségeket leplez: 1995-ben Finnországban és Spanyolországban tíz
25 év alattiból nagyjából négy volt állás nélkül, miközben e mutató Ausztriában, Luxemburgban és Németországban 10% alatt volt. [80]
Noha akadnak kivételek (például Görögország, Olaszország, Svédország), a hoszszan tartó munkanélküliség általában az idõsebbek problémája. Mindamellett az EUban a 25 év alatti munkanélküliek majdnem 1-e van munka nélkül több mint egy éve.
Itt is nagy különbségek mutatkoznak: Olaszországban a munkanélküli fiatalok több
mint 63%-a van állás nélkül egy évnél régebben, míg Dániában ez az arány alig haladja meg a 9%-ot.
Az átalakuló gazdaságokban is ingadozik a fiatal munkanélküliek szintje: 1995ben Bulgáriában a férfiak 43%-a, míg a nõk 42%-a volt állás nélkül, míg Csehországban ez az arány mindkét nem esetében alig haladja meg a 8%-ot. Az átalakuló gazdaságok fiatalokra vonatkozó munkanélküliségi rátáját vizsgálva a nemzetközi
Munkaügyi Iroda leszögezi, hogy a fiatal munkanélküliek száma „riasztó”. „Miközben
a fiatalok átlagban a munkaerõ mintegy 15%-át teszik ki, a munkanélküliek több mint
30%-a még nincs 25 éves.” [81] Ezekben az országokban a tartós munkanélküliek száma magasabb, mint nyugaton. [82] Szlovéniában és Bulgáriában a fiatal munkanélkü210

liek több mint fele nem talált munkát legalább egy éve, míg ez az arány Lengyelországban egy a háromból, Csehországban pedig egy az ötbõl. [83]
A legtöbb fiatal számára a munkanélküliség igen nagy trauma, rossz hatással van
önbecsülésükre és lelki egyensúlyukra, noha ez a folyamat megfordul, mihelyt stabil
munkahelyhez jutnak. Mindamellett természetes, hogy néhány fiatal akkor szembesül
rövid idejû munkanélküliséggel, amikor életvitelérõl dönt: ez gyakran elõfordul a zenei és mûvészeti téren karriert keresõ fiatalok esetében. Mások inkább választják a
munkanélküliséget, minthogy lejjebb adják hosszú távú álláselképzeléseiket.
Mindeközben a legtöbb országban a csökkenõ értékû munkanélküli segély miatt
már nem vonzza a fiatalokat a munkanélküliség, mint életforma. A legtöbb országban a 25 év alattiak kapnak csökkent munkanélküli segélyt, néha sajátos politikai döntések miatt (ami gyakran „a munkától vonakodó” ifjúság elképzelésbõl fakad), de ide kapcsolható a képesítést segítõ hivatali hozzájárulások
szükséglete is.

Bár a legtöbb országban a segélyrendszer két részbõl áll: egyrészt a munkanélküli
biztosításokból, másrészt a szociális támogatásokból, a fiatalok inkább a kevésbé bõkezû szociális segélyre számítanak. [84] A fiataloknak szánt juttatások csak elvétve teremtenek valós gazdasági biztonsági hálót, s a fiatalok egyre jobban szorulnak családi
támogatásra. Az EU-ban a segély maximális összege a dán 878 ECU-tõl a spanyol 178
ECU-ig terjed. Míg Dániában, Svédországban és Németországban 16 éves korától jogosult valaki a segélyre, Luxemburgban a korhatár 30 év. [85] A mediterrán országok
általában sokkal szigorúbb feltételekhez kötik a fiatalok segélyhez jutását, itt a család
a pénzügyi támogatás legfontosabb forrása, [86] míg az Egyesült Királyságban a legtöbb 16-17 éves fiatal nem jogosult a segélyre, Belgiumban pedig az iskolaelhagyók
nem is folyamodhatnak segélyért.
„A szociális ellátások egyre nagyobb nyomás alatt állnak, a fiatalok szociális alapú
védelmét szolgáló program pedig különösen veszélyben van, mivel kiszorítják más
programok.” [87]
Mivel a kommunista idõszakban a társadalmat a teljes foglalkoztatottság jellemezte, számos országban nem is jött létre segélyrendszer 1990 elõtt. A jelenlegi segélyrendszerek „meglehetõsen összetettek, számos különbözõ jogosultsági idõtartam és segélyformula létezik”. [88] A segély rendszerint a korábbi keresettõl, az életkortól és a
folyamatos munkavállalás hosszától függ: mindezek a faktorok a fiatalok hátrányos
helyzetéhez vezetnek. [89] A segélyre jogosító munkaidõ viszonylag hosszú: általában
egy év teljes állásban eltöltött idõ tesz jogosulttá, míg Magyarországon ez az idõ két év.
[90] Bulgária, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia 400 fiatalját bevonó tanulmányában Kovatcheva [91] azt találta, hogy miközben a munkanélküliek mintegy fele kapott valamekkora mértékû állami juttatást, egyikük sem az államot jelölte meg legfõbb
bevételi forrásként.
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Mivel az álláslehetõségek nem megfelelõek és számos fiatal nem jogosult segélyre
(fõleg az iskolaelhagyók), így azt is megállapíthatjuk, hogy nõ a rejtett munkanélküliek száma (akik sem regisztrálva, sem állásban nincsenek, nem vesznek részt oktatásban vagy képzésben). Nagy-Britanniában Williamson [92] ezt a csoportot nevezi
„O státuszúak”-nak: arra a tényre utalva, hogy a segélyrendszer megváltozásával ezek
a fiatalok a hivatalosan még munkanélküliként sem jelennek meg. Miközben az EUban kevés kutatás fókuszált a 15-24 évesek rejtett munkanélküliségére, 5 olaszból egy
ebbe a kategóriába esik, míg Dániában és Ausztriában ez az arány csak kb. 6%. NagyBritanniában ez az arány körülbelül 16%, ami éppen az európai 14%-os átlag fölé esik.
[93] Noha a posztkommunista országok összehasonlítható adatai nem állnak rendelkezésre, néhányban kimutatták a rejtett munkanélküliség növekedését (például Oroszországban). [94]

2. ALULFOGLALKOZTATOTTSÁG
A fiatalok egyre magasabb képzettsége és a közöttük lévõ magas munkanélküliség miatt több országban napirendre került az alulfoglalkoztatottság problémája. Az Európai
Közösség Háztartási Panel kutatás például kimutatja, hogy a 16-29 éves munkavállalók között 10 emberbõl 6 alulfoglalkoztatottnak tekinti magát. Dániában ez az arány
tízbõl hét. A mediterrán országokban talán kevesebb az alulfoglalkoztatott, mert a családok jobban hajlandók támogatni fiataljaikat hosszabb munkanélküli idõszak alatt.
Bár a nemzeteken belül eltérések tapasztalhatók, mégis a lényeg az, hogy az összes EU
tagállamban e korcsoport több mint fele véli úgy, hogy a képzettségeiknek nem megfelelõ, alacsonyabb szintû állásban van. [95] A 30 év alattiak 30%-a keres másik állást
annak reményében, hogy elõrébb léphet; miközben néhányan állásuk elvesztésétõl tartanak, a többség jobb körülményekre vágyik. [96]
Hasonló probléma ütötte fel a fejét a posztkommunista társadalmakban: Oroszországban például az állásban lévõk 42%-a nem a képzettségének megfelelõ munkát
végzi. [97]

3. ÖNFOGLALKOZTATÁS, ALTERNATÍV ÉLETPÁLYÁK
A fiatalok munkaerõ-piacán tapasztalható bizonytalanság, a bizonyos országokban
észlelt magas munkanélküliség és alulfoglalkoztatottság együtt vezettek az önfoglalkoztatás jelentõségének növekedéséhez: a fiatalok megpróbálják kompenzálni a hagyományos lehetõségek hiányát. Az EU-ban a 30 év alattiak mintegy 7%-a önfoglalkoztató, az arány Dél-Európa országaiban a legmagasabb. [98] Számos szakíró szerint a
növekvõ önfoglalkoztatottság a munkavállalási lehetõségek beszûkülésére utal. Sõt,
Nagy-Britanniában például, miközben nõtt az önfoglalkoztatottak száma, a vállalkozások kudarcának aránya rendkívül magas. [99]
A kelet-európai átalakuló gazdaságokban az új vállalkozások nagy százalékát fiatalok indították el. Fóti szerint az önfoglalkoztatottá válás ösztönzõ erõi a megélhetési

212

alternatívák leszûküléséhez köthetõk. Különösen a magasabb végzettség nélküliek számára „egy magánvállalkozás beindítása gyakran tûnik az egyetlen esélynek ahhoz,
hogy vezetõ helyzetbe kerüljenek, és jól keressenek”. [100] Az önfoglalkoztatás általában valamilyen speciális szaktudáson vagy kereskedelmi tevékenységen alapszik.
[101] Miközben az önfoglalkoztatás gyakran tekinthetõ túlélési stratégiának, a posztkommunista országokban sok fiatal szándékosan választja az önfoglalkoztatást. Oroszországban például a fiatalok többsége (55%-a) nevezi meg preferenciaként az önfoglalkoztatást. [102] Mégis az önfoglalkoztatók jelentõs része (egyharmada) tekinti magát
„kényszervállalkozónak”: ezek a fiatalok azért dolgoznak ilyen keretek között, mert ez
az egyetlen módja annak, hogy eltartsák magukat és családjukat. [103] Akárcsak nyugaton, itt is nehéz sikeressé válni az önfoglalkoztatás útján elindulva: elõfordulhat,
hogy a kevés bevétel is csak rengeteg munkaóra alatt jön össze. Bulgáriában például az
önfoglalkoztatott fiatalok 35%-a állította, hogy több mint 60 órát dolgozik hetente.
[104]
Mivel az önfoglalkoztatás gyakran túlélési stratégiává válik, a szektor néhány
„szakmája” a törvényesség határát súrolja. Elõfordul, hogy a keresõtevékenység mellett munkanélküli segélyért is jelentkeznek (ez részben olyan üzletvezetési technikák
által válik lehetõvé, amelyek során inkább az alvállalkozások vannak elõtérben), de ide
tartozhat a drogkereskedelem, a rendszeres segélycsalás és a lopás. [105]
Oroszországban 1990 és ‘94 között 40%-kal emelkedett azon fiatalok száma, akik
azt mondták, hogy hajlandók illegális tevékenységet végezni financiális problémáikat
orvosolandó. [106]

4. SZAKKÉPZÉS
Noha jelentõs az a folyamat, hogy az oktatásban résztvevõk létszáma növekszik, az iskola utáni szakképzés továbbra is fontos útja a munkaerõ-piacra jutásnak Európa minden államában. Miközben rengeteg különféle program folyik, alapvetõ különbség van
a szakmunkástanulói modellek (amit irányíthat a munkaadó, esetleg létezhet valamiféle partnerség a munkaadók, a szakszervezetek és a kormányok között) és a fölzárkóztató modellek között, amelyek többnyire a hátrányos helyzetû csoportok (például
munkanélküliek vagy alacsonyan képzettek) munkába állíthatóságának javítását célozzák meg. A fölzárkóztatási tervek egyre fontosabbak Európa-szerte.
Az EU-ban összesen a 15-19 éveseknek mintegy 22%-a, a 20-24 éveseknek pedig
6%-a vesz részt valamiféle szakoktatásban vagy -képzésben. [107] Viszont rengetegen
elégedetlenek a képzésükkel: az EU-n belül a 30 év alattiak 46%-a érezte úgy, hogy
nem kapott megfelelõ, szakmája szerinti képzést: Portugáliában a legkevésbé, és Hollandiában a leginkább elégedettek az emberek. [108] Komoly országonkénti különbségek mutatkoznak mind a módszertanban, mind a részvételi arányban. A szakoktatás és
-képzés körébe tartoznak a munkahelyi, az oktatási rendszeren belüli képzések, illetve az e kettõt ötvözõ programok. A 15-19 évesek részvételi aránya Ausztriában, Belgiumban, Spanyolországban és Németországban a legmagasabb, míg az Egyesült Király213
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ságban, Portugáliában és Írországban a legalacsonyabb. A 20-24 évesek esetében Németország és Belgium vezet, miközben Ausztriában, Görögországban és Spanyolországban alacsony a részvételi arány. [109]
Kelet-Európában a szakoktatás és -képzés ugyancsak különféle formákban létezik.
Ám az EU-tagállamokkal ellentétben itt a ‘90-es évek folyamán leépültek a szakképzési lehetõségek az emelkedõ fiatalkori munkanélküliségnek és az állami szektor összeomlásának köszönhetõen. A közszféra álláslehetõségeinek csökkenésével egyetemben
a képzési részlegek és épületek számos iparágban felszámolásra kerültek, s a fiatalok
számára az új társadalmi-gazdasági rendszer a radikális törés szimbólumává lett a korábbi karrierpályák, fõleg a szakképzés vonatkozásában. Romániában például a szakmunkásképzés és a mûszaki oktatás szétesõben volt a ‘90-es évek folyamán: 1992/93ban 390 700 hely volt, 1994/95-ben már csak 356 000. [110] A nyugat-német kettõs
rendszert ebben az idõszakban ültették át a kelet-német térségbe.

tetése a munkaerõ-piaci integráció támogatása érdekében, az egyes országokban a
problémakör kezelésére számos kezdeményezés mûködik és áll fejlesztés alatt. NagyBritanniában a New Deal magába foglalja a fõbb luxemburgi alapelveket, amelyek garantálják a hat hónapja munkanélküliek számára (a 25 év fölöttiek esetében ez egy év),
hogy választhatnak az alábbi négy lehetõség közül (nem feltétlenül lesz mindegyik elérhetõ minden fiatal számára, és a segélyezésben szankciók érik azokat, akik visszautasítanak egy ajánlatot):

A képzési helyek csökkenésének orvoslására tett kísérletek a posztkommunista országokban a közvetlen állami beavatkozást is magukba foglalják a képzési programok bevezetésén keresztül. Gyakran azonban kevés pénz jut a képzésre, és a képzés rosszul illeszkedik a munkaerõ-piaci lehetõségekhez.

• Környezetvédelmi választási lehetõség, ami szintén hat hónapos foglalkoztatást és
képzést kínál, ám ennek célja környezetvédelmi hasznok elérése.

Kelet-Németországban például számos újonnan létrehozott képzési lehetõség mûködik speciális képzési mûhelyeken keresztül (amelyet az állam vagy a régió finanszíroz), Nyugaton ugyanakkor a munkaadók sokkal központibb szerepet játszanak, és a
speciális képzési mûhelyeket általában a képzettségük és szociális körülményeik miatt
hátrányos helyzetû csoportok számára tartják fenn.
Nyugaton az állami finanszírozású képzési programok jelentõsége ugyancsak megnõtt, részben a fiatalok munkanélküliségére adott válaszként. Ugyanakkor – bár néhány program segíthet a munkaerõ-piaci marginalizáció visszaszorításában –, általában úgy tekintenek rájuk, mint gyenge alternatívákra a munkaadók szervezte képzési
programokkal szemben. Ez a válasz részben a képzés és a munkavállalás közötti gyenge kapcsolat eredménye, de a szakmai gyakorlat alatt kapott alacsony bérekkel szembeni elégedetlenséget is tükrözi.
„A fiatal munkanélkülieknek szánt szakképzési programokat egész Európában kritizálják. Úgy vélik, hogy elavult szakképzettséget adnak; kizárólag a munkaadóknak
hasznos, akik a tanulókat munkaerõként alkalmazzák a képzés során, a végén pedig
nem ajánlanak fel nekik munkaszerzõdést”. [111]
Ezek a kritikák vezettek a Luxemburgi Értekezleten egy új, Uniós szintû megállapodáshoz. Ezen a találkozón számos közös alapelvet fogadtak el azon intézkedésekhez
kapcsolódóan, amelyek csökkentik a marginalizálódás esélyét azon fiataloknál, akik
legalább hat hónapja munkanélküliek. A megállapodásban kifejezést nyertek a fiatalkori munkanélküliség szintje és a tartós munkanélküliek nehézségei miatt érzett aggodalmak is. Noha a luxemburgi egyezmény célja az alapelvek legszélesebb körû lefek-
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• Munkalehetõség, aminek keretében a munkaadók állami támogatásban részesülnek,
ha foglalkoztatnak egy alkalmas fiatalt (heti 60 font hat hónapon át). Ezután a foglalkoztatás folytatása nem kötelezõ. A képzésnek is le kell folynia, amit az állam támogat (750 font).
• Munka az önkéntes szektorban, amelynek része hat hónap munkatapasztalat és képzés, amelyért a munkaadó hasonló mértékû támogatást kap.

• Teljes idõtartamú oktatás és képzés egy éven át elsõsorban alacsonyan képzett személyek számára.
Hasonlóan Németországban a „Munka mindenkinek” kezdeményezés részeként
biztosítanak majd állást egy vállalatnál minden olyan iskolaelhagyó számára, akik
képtelenek voltak olyan vállalatot találni, ahol képzés is folyik. A jelenlegi rendszer részei:
• A „Szakképzés Elõtti Év” (BVJ), amit kötelezõ letölteni egy szakiskolában, és nem ad
további képzettséget. 1993 óta a „Keleti Közösségi Kezdeményezés” minden évben
több mint 10 000 szakmunkástanulói helyet teremtett.
• A szakképzés elõtti fokozatok (a BVJ után) rendszerint magukba foglalják az alacsony képzettséget igénylõ segédmunka-szektorban eltöltött munkaidõt azért, hogy
kialakuljanak a „puha képességek” és pályaválasztási tanácsokat adjanak.
• Új képzési programok kezdõdtek a média és számítástechnika területén, mivel alacsony a szolgáltatások szintje és magas az ilyen képzettségek iránti igény. Ugyanekkor a fiatalok részérõl mutatkozó komoly érdeklõdés ellenére csak kevés munkaadó
kínál képzési lehetõséget ebben a szektorban.
• Az állami támogatású képzési mûhelyek a hagyományos „kettõs rendszer”-ben. Ezeket azért vezették be, hogy kompenzálják az „Új Térségek”-ben tapasztalható képzési helyek hiányát, noha a képzés utáni munkanélküliség kockázata továbbra is magas.
A számos különféle tudásátadási módszer mellett az új intézkedéseket a következõképpen lehet csoportosítani:
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• Sokféle kezdeményezés alapja a garantált állás, az oktatás vagy képzés a fiatal munkanélküliek számára különféle feltételekkel az alkalmasságtól függõen (Egyesült Királyság, Hollandia, Dánia, Svédország).
• A szakképzés kiterjesztéséért és a társadalmilag hasznos munkaprogramok támogatásán alapuló foglalkoztatási kezdeményezésekért hozott intézkedések (Franciaország, Spanyolország, Olaszország).
• Szakképzést megelõzõ kurzusok és szakmunkástanulói helyek bõvítése (Németország, Spanyolország).
• Álláskezdeményezések, amelyek célja az oktatási és foglalkoztatási programok közötti szakadék csökkentése (Németország, Olaszország).

II. SEBEZHETÕSÉGI SZINTEK ÉS A KOCKÁZAT FORRÁSAI
Noha a fiatalokra úgy tekintünk, mint különösen sebezhetõ csoportra, minden európai országban meghatározhatók a különösen sebezhetõ fiatalok csoportjai. Ezen fiatalok munkavállalási esélyei gyakran korlátozottak, aminek végsõ soron káros hatásai lehetnek társadalmi és gazdasági fejlõdésére, illetve a személyes elégedettség szintjére.
Miközben a munkaerõ-piaci struktúrák igen sokszínûek, a sebezhetõség számos közös
tulajdonságot mutat különbözõ térségekben, és véleményünk szerint közös megoldások kifejlesztése lehetséges.
A posztkommunista országokat kivéve, az iskolai teljesítmény és a munkaerõ-piaci
tapasztalatok közötti erõs összefüggés annyit jelent, hogy az iskolából alacsony képzettséggel kikerülõ személyek hátrányba kerülnek a munkaerõ-piacon. Mivel egyre több
magasan képzett ember kerül ki az iskolákból, a végzettség egyre kevésbé jelent elõnyt.
[112] Ahogy Breen és Whelan megállapítják: „noha az elmúlt évtizedek során folyamatosan nõtt az iskolai teljesítmény szintje, ezidõközben viszont csökkentek a magasabb
fokú bizonyítványokért elérhetõ javak”. [113] Az iskolát a minimális végzettséggel befejezõ fiatalok fokozott nehézségekkel szembesülnek a munkaerõ-piacon, miközben
kortársaik átlagos teljesítménye nõtt és egyre kisebb az igény a képzetlen munkaerõre.
Az iskolali teljesítmény és a sérülékenység közötti viszonyt legjobban a munkanélküliségi ráták tükrözik, de a marginális és bizonytalan állásokban is megmutatkozik. Az alacsonyan
képzett fiatalokat rendszerint a szolgáltató szféra legalacsonyabb szintû munkáira veszik
fel, gyakran csak részmunkaidõben és ideiglenes szerzõdésekkel.

Mások belépnek a munkanélküliség és a kormányzati képzési programok „ördögi
körébe”, amit újabb munkanélküli idõszak és újabb képzések követnek: néhányan
idõnként kitörnek a körbõl egy rövid ideig tartó munka erejéig. [114]
Az oktatás némi védelmet nyújt, hiszen a munkanélküliség azok között a legnagyobb, akik nem tanultak tovább a középiskola alsóbb osztályainak elvégzése után.
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Az Eurostat Munkaerõ Vizsgálat adatai azt mutatják, hogy az iskolát a tanköteles kor
lejártakor elhagyókhoz viszonyítva a felsõfokú végzettséget szerzõk között csak fele
annyi a munkanélküli. [115] A leginkább hátrányos helyzetû csoport azonban talán az
írás-olvasás és számolás alapkészségeivel sem rendelkezik. [116] Ez a csoport (tíz fiatal közül egy) komoly nehézségekkel találja magát szembe a munkaerõ-piacon, és nem
tud profitálni a rendelkezésre álló képzési programokból sem, hiszen ezek automatikusan feltételeznek bizonyos fokú írni-olvasni és számolni tudást.
„A csak általános iskolai végzettséggel rendelkezõket érintette leghátrányosabban
a gazdasági átalakulás, miközben a felsõfokú végzettségûek között a munkanélküliek
aránya kevesebb, mint egyharmada az országos átlagnak az összes országban.” [117]
Azt jelenti ez tehát, hogy az oktatás a megoldás? Azok számára feltétlenül, akik híján vannak a legelemibb készségeknek. Viszont a szakképzetlenek és aluliskolázottak
iránt mutatkozó igény zsugorodása egyre fontosabbá teszi a fiatalok számára, hogy sikeresek legyenek oktatási karrierjük során, még ha a végzettség értékének inflálódása
csökkentheti is a belõle származó valódi elõnyöket. Bár a diplomások elõnyben vannak
a munkaerõ-piacon, sokan közülük alulfoglalkoztatottak. Az EU-ban 1995-ben az
egyetemet végzett 25-29 évesek majdnem egyötöde dolgozott ügyintézõi vagy eladói állásokban: Belgiumban tíz diplomás közül három dolgozott ilyen állásban, míg a skála
másik végén, az Egyesült Királyságban 14% volt az ilyen státuszban foglalkoztatottak
aránya. [118] Még ha tágítjuk is a korcsoportot, hogy figyelembe vegyük, hogy a diplomások számára idõbe telhet, amíg megalapozzák karrierjüket, akkor is azt látjuk,
hogy az egyetemet végzett 25-34 évesek csupán 52%-a dolgozik vezetõi vagy értelmiségi állásban: a 35-59 évesek között is csak 65%-ra nõ ez az arány.
Egy másik sebezhetõségi forrás a szakképzés minõségének ingadozásához és a
szakképzésbõl a munkaerõ-piacra vezetõ utak különféle állapotához kapcsolódik.
Ezen a téren erõsen elválik egymástól a munkaadók bevonásával futtatott szakmunkásképzés, valamint a formális iskolai tudásátadás és a kormányzati kézben lévõ programok, amik általában felzárkóztató természetûek. A munkaadó bevonása nem feltétlenül biztosítja a képzés minõségét és a konvertálható készségeket, ám gyakran nyithat
utat a tanulók számára olyan munkák felé, amelyeket nem hirdetnek meg a nyílt piacon. Nagy-Britanniában kimutatták, hogy a „környezet”, amelyben a képzés folyik,
fontosabb, mint az adott képzés „tartalma”. [119] Hasonlóan Németországban egyes
vélekedések szerint, akinek nem jut hely a „duális rendszer”-ben, és az elõszakképzési
programban indul el, számos nehézséggel szembesül a munkaerõ-piacon.
A képzés és a foglalkoztatás közötti viszony merevsége vagy rugalmassága szintén fontos. Amíg
a merev munkaerõ-piacokon a formális szakirányú képzésbõl kimaradókat esetleg törvényi úton
zárják ki bizonyos foglalkoztatási szektorokból, addig a rugalmas munkaerõ-piacokon az értelmiségi munkakörökön kívül nagyon kevés állást tesznek elérhetetlenné a végzettség alapján.

Németország a rendkívül merev munkaerõ-piacra példa, ahol minden szakképzettséget igénylõ állás elérhetetlen azok számára, akik nem a kettõs rendszerben szereztek
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képzettséget. Mivel már kilenc éves korban (négy év iskola után) megtörténik a szétválasztás az általános tantervû és a szakképzési irányba, a késõn érõk esélyei rendkívül beszûkülnek. Ebben a helyzetben egy szakmunkás gyakorlati hely megszerzésének
kudarca tartós munkaerõ-piaci marginalizációhoz vezet. A sebezhetõség visszaszorítása részben a rugalmasságtól és az új készségek elsajátításának élethosszig tartó esélyeitõl függ.
A posztkommunista országokban bonyolultabb a helyzet a kaotikus munkaerõ-piaci
viszonyok miatt. A rendszerváltás elõtt az iskolai teljesítmény és a munkaerõ-piaci tapasztalatok közötti kapcsolatok nagyban hasonlítottak a nyugat-európai viszonyokra.
Sõt, egyesek szerint ezek a kapcsolatok merevebbek voltak, mint nyugaton. [120]
Az 1990-es években rengeteg fiatal csak nehezen talált a végzettségének megfelelõ állást. Mindamellett védhetõ az az álláspont, hogy az oktatás továbbra is védelmet nyújt
a munkanélküliséggel szemben, mivel a legmagasabb végzettségûek kapnak leginkább
értelmiségi és vezetõi állásokat. [121] Roberts és Fagan azonban más értelmezést javasol.
Tekintettel arra, hogy mekkora különbségek tapasztalhatók az állásbiztonságban és az
anyagi haszonban a köz- és a magánszférában, illetve a marginális és a rendszeres munkák, az alkalmazottak és az önfoglalkoztatottak között: szerintük az oktatásnak csak kisebb hatása van a munkaerõ-piaci sikerre. [122] Ugyanis az általuk vizsgált 20-26 éves
csoporton belül a legmagasabb végzettségûek több mint fele volt munkanélküli vagy
marginális állásban Örményországban, Grúziában és Ukrajnában, tehát szerintük az oktatásban elért eredmények többé már nem garantálják a munkaerõ-piaci sikert.
Örményországban, Grúziában és Ukrajnában „a legtanultabb csoport alig valamivel volt sikeresebb, mint a legkevésbé képzett csoport önfoglalkoztatóként (8% a 6%
ellenében), szokásos állami alkalmazottként (22 a 20 ellenében) és magánszférában
dolgozóként (17 a 10 ellenében). Ennek megfelelõen ritkábban fordulnak elõ a magánszektor marginális állásaiban (21% a 26% ellenében), illetve kevesebb közöttük a tartós munkanélküli (19 a 23 ellenében).” [123]
Roberts és Fagan szerint a posztkommunista országokban egyre fontosabb szerep jut
a szülõknek, új, elõnyöket hozó tényezõk jelentkeznek a munkaerõ-piacon. Ide tartozik
az idegen nyelv ismerete (fõleg az angolé) és az informatikai tudás, amelyek fontos elõnyök egy nyugati munkaadónál elnyerendõ munka szempontjából. Ez után megállapítják azt is, hogy rendkívül fontosak a szülõkön keresztül szerzett kapcsolatok a sikeresen
privatizált és a nyugati cégekkel, valamint az állami vállalatok vezetõivel. Végül pedig
fontos a személyiség és a „szerencse” (ott lenni a megfelelõ helyen a megfelelõ idõben).
Mind nyugaton, mind a posztkommunista országokban a szülõk egyre nagyobb
szerepet játszanak nemcsak mint tanácsadók, hanem mint pénzügyi forrás is. Szerte
Európában egyre nyilvánvalóbb, hogy az elégtelen szintû állami támogatások korában
a fiatalok mindinkább szüleik támogatására szorulnak részvételüket megkönnyítendõ
a kötelezõ korhatáron túli oktatásban, illetve hogy átvészeljék a munkanélküliség vagy
a marginális foglalkoztatottság idõszakait. Ilyen viszonyok közepette azok, akiket a
szüleik képtelenek vagy nem hajlandók támogatni, különösen hátrányos helyzetben
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vannak. Dél-Európában létezik a hosszan tartó családi támogatás hagyománya, ami
olyan függõségi idõszakot jelent, amely a fiatalok húszas éveinek végéig, harmincas
éveinek elejéig is eltarthat. Olaszországban például a fiatalok túlnyomó többsége
(87%) élt a szülõi otthonban 20-25 éves korában, s a 25-29 évesek többsége is még mindig a szüleinél lakott (56%). [124] Észak-Európában viszont a fiataloktól hagyományosan elvárják, hogy anyagilag függetlenek legyenek tinédzser koruk végére, húszas éveik
elejére: a családoknak most hozzá kell szokniuk a hosszabb függõségi idõszakhoz.
Az Egyesült Királyságban például a 20-24 éveseknek csak 47%-a lakott a szüleivel, míg
ez az arány a 25-29 évesek csoportján belül mindössze 17%. [125]
Rengeteg fiatal esetében a sebezhetõség erõs összefüggést mutat azzal, hogy képtelenek a háztartásváltásra. Ez különösen igaz azokra, akik távoli vagy gazdaságilag hanyatló térségekben élnek, és lakóhelyet kell változtatniuk a munkavállaláshoz, de vonatkozhat olyan fiatalokra is, akik kilépnek a szûkebb pátria
biztonságából.

Nagy-Britanniában például a fiatal hajléktalanok egynegyede és a börtönlakók
38%-a korábban állami gondozott volt. [126] Mivel sok európai országban a fiatalok
számára csak korlátozottan érhetõk el a szociális segélyek, sokkal nehezebbé vált egy
független élet fenntartása vagy a földrajzi mobilitás.
Végül pedig fel kell ismernünk azon fiatalok sebezhetõségét, akik kiléptek a munkaerõ-piacról és csak nehezen találnak új behatolási pontokat. Ilyenek a fiatal anyák
(fõleg azok, akik egyedül nevelik gyermeküket), a korábban már említett O státuszúak csoportja, a hajléktalan fiatalok, illetve a rokkantságuk vagy teljesen reménytelennek ítélt helyzetük miatt visszahúzódók csoportja.

III. HELYES GYAKORLAT
Miközben számos példa akad a kormányzati beavatkozásra a sebezhetõség csökkentése érdekében, lehetetlen akár egyetlen olyan kezdeményezést is kiemelni, amely könynyedén beilleszthetõ az egész Európában található sokszínû intézményi környezetbe.
Sõt, az egyes országokban meglévõ legkülönfélébb szükségletek kielégítéséhez több intézkedésre van szükség. Ebben a részben néhány olyan programot helyezünk górcsõ
alá, amelyek sikeresnek tûnnek.

1. A RENDKÍVÜLI SEBEZHETÕSÉGET MUTATÓ SAJÁTOS CSOPORTOK
SZÜKSÉGLETEINEK VALÓ MEGFELELÉS

A fiatal bûnelkövetõk általában egy egész sor akadállyal szembesülnek a munkaerõpiaci integráció során. Elõfordulhat, hogy a munkaadók diszkriminálják õket korábbi
bûnügyeik miatt, de sokuknak a képzettsége is igen alacsony. Hollandiában az Inside
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Out program a rövid idõre elítélt fiatal bûnelkövetõkre koncentrál. Az oktatás és a képzés már a speciális büntetésvégrehajtó intézetekben elkezdõdik, s a programba bevonják a bûnelkövetõk szûkebb környezetében mûködõ munkaadókat is. A folyamat végén, elbocsátáskor munkát kapnak, és az utógondoskodás addig tart, amíg az adott
fiatalnak állást nem kínálnak. Noha a programba a motiváció alapján választják be a
résztvevõket, 56%-uk talál állást, és 11%-uk továbbképzi magát. [127]

2. A TARTÓS MUNKANÉLKÜLIEK ÉRDEKÉBEN HOZOTT INTÉZKEDÉSEK
A legtöbb országban léteznek programok az ismétlõdõen vagy tartósan munkanélküliek számára, gyakran kötelezõ lépések formájában – ezek közül csak kevés a hatékony.
Néhány országban nagyobb rugalmasságot és választási szabadságot kínáló intézkedéseket vezettek be a Luxemburgi Értekezlet utóhatásaként. Ezek talán hatásosnak bizonyulnak, de még túl korai lenne példaként elõhozakodni velük.
Nagy-Britanniából az egyik jó példa a WISE csoport. A WISE csoport egy magas profitot hozó magáncég, amely munkát és képzést biztosít a munkanélküliek számára (korosztálytól függetlenül), méghozzá úgy, hogy szolgáltatásokat ad el elsõsorban a helyi hatóságoknak. A csoport Heatwise részlege például házak szigetelését végzi, míg a
Gardenwise részleg kertészkedéssel és tájrendezéssel foglalkozik. Ahhoz, hogy valaki
megfeleljen erre az „állásra” ezen a köztes munkaerõ-piacon, legalább hat hónapig tartó
munkanélküliség szükséges. Az állás teljes mértékben önkéntes, és a munkavállalókat egy
évig alkalmazzák minimálbér környéki összegért, miközben piacképes tudást szereznek.

3. ÁTÁLLÁSI NEHÉZSÉGEK MEGKÖNNYÍTÉSE
Számos országban vezettek be olyan programokat, amelyek a különösen sebezhetõ fiatalok csoportjainak kínálnak segítséget – igen biztató eredménnyel. Ezek a programok az ismétlõdõ tanácsadásra épülnek, személyes segélynyújtással és tanácsokkal segítik a fiatalokat hosszabb idõn keresztül (gyakran az egyéni igényekhez igazítva és
egy személyes tanácsadó folyamatos támogatásával). Ide tartoznak még azok a programok, amelyek a hátrányos térségekbõl származó fiatalok hosszabb képzési és oktatási
részvételét többlet-támogatással segítik, valamint a programba lépést elõkészítõ kurzusok azok számára, akik nem rendelkeznek azokkal az alapkészségekkel, amelyek segítségével igazán kihasználhatják a létezõ programokat.

4. A VÁLLALKOZÁS BEINDÍTÁSÁNAK SEGÍTÉSE
A legtöbb európai országban, de fõleg a posztkommunista államokban egyre fontosabb
az önfoglalkoztatás. A fiatalok körében azonban magas az üzleti kudarc aránya. Ilyen
körülmények között beindult néhány program, amely a fiatalok vállalkozásainak támogatását szolgálja. Nagy-Britanniában például mûködik néhány „inkubátor” központ, amelyek rugalmas és alacsony költségû üzleti telephelyeket kínálnak a gazdaságilag és szociálisan rászoruló térségekben. A fiatal vállalkozóknak pénzügyi
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támogatást nyújt az Enterprise Allowance és a Prince's Youth Business Trust: mindkettõ üzleti kölcsönöket ad olyan embereknek, akik aligha találnának piaci támogatásra.

IV. A SEBEZHETÕSÉG CSÖKKENTÉSE
A fiatalok mindig is nehézségekkel küzdöttek a foglalkoztatás követelményeihez való
alkalmazkodás terén. Mivel elõször lépnek be a munkaerõ-piacra, a fiatalok munkanélküliségi szintje mindig magasabb, mint a felnõtteké. Ráadásul az ebben a fejezetben tárgyalt aggasztó folyamatok többsége (például a foglalkoztatás esetlegessége és
növekvõ bizonytalansága) valószínûleg továbbra is jellemzõ lesz a modern munkaerõpiacokra. Miközben észleljük e folyamatokat, néhány javaslattal is elõállunk, hogy miképpen lehetne csökkenteni a leginkább sérülékenyek nehézségeit.
Magas színvonalú képzéseket kell biztosítani, lehetõleg a munkaadók és az oktatók támogatásával és együttmûködésével. A modern társadalom megköveteli a magasan képzett, a
mûszakilag kompetens munkaerõt, és a képzési programok csak akkor hatékonyak, ha képesek jól képzett fiatal munkásokat kinevelni, akiket a potenciális munkaadók is annak ítélnek meg. Egész Európában elégedetlenek a szakképzés színvonalával, gyakran okkal, mivel
a szakképzés általában az akadémikus, felsõbb oktatási szintekkel gyenge kapcsolatban áll.

Elõször is, miközben elmaradt mögöttünk az „egy életre szóló állás” idõszaka és
ránk köszöntött a bizonytalanság és esetlegesség kora, fontos biztosítani, hogy a fiatalok ne kerüljenek a sorozatos bizonytalan állások és az ismétlõdõ felzárkóztató képzések csapdájába. Az „ördögi kör”-t meg kell állítani. A depriváció körének megtöréséhez annyi szükséges, hogy felismerjük, hogy a marginalizálódott fiataloknak kínált
képzések ritkán megfelelõk.
A Luxemburgi Értekezlet néhány érdekes program bevezetését eredményezte a sebezhetõség elleni harc jegyében, ezek hatásának megítélése azonban még korai lenne.
Üdvözlendõ a nagyobb rugalmasság és a választási lehetõségek bõvülése, de néha az az
érzésünk támad, hogy az új programok a korábbiak mennyiségileg növelt változatai.
Nagy-Britanniában és Németországban például az elég hagyományosnak számító felzárkóztató programok az új rendszer alappillérei. Miközben úgy tûnik, hogy több
munkaadót sikerült bevonni, a munkalehetõségek továbbra is az új programok sáncain belül maradtak.
Másodsorban az oktatás, a képzés és a foglalkoztatás közti viszonyok a legtöbb
országban túlszabályozottak: ez problémás azon munkaerõ-piacok esetében,
amelyek munkásaiktól nagyobb rugalmasságot várnak el. A fejlett gazdaságban
elengedhetetlen, hogy a munkavállalók egész életük során új készségeket és bizonyítványokat gyûjthessenek be, ami egy biztonsági hálót hozhat létre a hátrányos helyzetük foglyai számára.
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Fokozott figyelmet kell szentelni azoknak, akik híján vannak az alapvetõ készségeknek is, amelyek nélkül foglalkoztatási kilátásaik drámaian csökkennek.
Harmadrészt sok fiatal legfontosabb munkaerõ-piaci tapasztalata a részmunkaidõs
állás lett. Ez a munkatípus lehetõséget biztosít a fiataloknak arra, hogy a tanulás mellett dolgozzanak. Mások számára azonban ez csupán a teljes munkaidõs állás gyenge
alternatívája, e csoportnak magas színvonalú oktatást és képzést kell elérhetõvé tenni.
Negyedszer, további intézkedések szükségesek a posztkommunista országokban a
sebezhetõség csökkentésére. Az idegen nyelv ismerete és az informatikai tudás kiemelten fontosak, de a minõségi munkahelyek és több külföldi tõke bevonásához fel kell ismerni, hogy vállalatokat a helyi munkaerõ színvonala alapján lehet egy országba csábítani. A posztkommunista országoknak ebben a tekintetben javítaniuk kell
versenyképességükön a fejlett nyugati országokhoz képest. A posztkommunista országok fiataljai között egyre nagyobb teret nyer az önfoglalkoztatás: miközben ezt többnyire túlélési stratégiának tartják, a fiatalok kívánatos életpályának tekintik.
Egyeseknek az önfoglalkoztatás hosszú munkanapokat és alacsony javadalmazást jelent, másoknak viszont ez vezethet a minõségi életvitelhez, a margón
pedig a törvényes és törvénytelen tevékenységek felé sodródás kezdetét képviselheti. Ilyen környezetben a prioritások közé kellene venni a vállalkozói képességek fejlesztését.

Ötödször, miközben a legtöbb országban a munkanélküliség a fiatalok élettapasztalatainak megszokott részévé vált, fontos megtalálni a tartós munkanélküliség elleni
küzdelem eszközeit és a munkanélküliek pénzügyi támogatásának adekvátabb formáit.
Be kell látni, hogy a családi támogatás nem tart örökké, és néhányak számára a mobilitás
a biztonság elõfeltétele. A megfizethetõ lakhatás a fiatalok esetében rendkívül fontos.

Végül pedig minden országban léteznek a fiataloknak olyan csoportjai, amelyek
különösen sebezhetõk. Ezek csoportok különféle szükségletekkel, de vannak köztük
bevándorlók, menekültek, kisebbségiek, hajléktalanok, a szûkebb pátriájuk biztonságát elhagyók és mozgássérültek.

SZABADIDÕ: KOCKÁZATI TÉNYEZÕK
ÉS A SEBEZHETÕSÉGHEZ VEZETÕ UTAK

(Anthony Azzopardi)
BEVEZETÉS
Nem könnyû feladat egyszerû szavakkal definiálni a szabadidõ fogalmát. A népszerû
értelmezések skálája igen széles: „felhasználható szabadidõ”, „nem munkával töltött
idõ”, „személyes idõ”, „szórakozás ideje”. Kissé földhöz ragadtabban fogalmazva a szabadidõre úgy is lehetne tekinteni, mint arra a szakaszra az egyén napirendjében, amikor valaki azt csinál, amit akar, legalábbis egy meghatározott idõszakban.
Más szóval a szabadidõ egy nehezen megfogható fogalom, aligha szorítható egy
konkrét definíció határai közé. Az angol „leisure” szó a latin licere igébõl ered, aminek a jelentése „szabadnak lenni”. Szintén direkt kapcsolatban áll a régi francia
„loisir” szóval, ami annyit tesz: „megengedett” (Jensen, 1977, Patmore, 1983). A szó
maga különféle kontextusokban bukkan fel.
A „visszamaradt idõ megközelítése”-ként ismert változat szerint a szabadidõ az az idõ, ami
a munka, a mindennapi szükségletek (pl. alvás, evés) kielégítése után megmarad.

Ezt a megközelítést Brightbill (1963) alkalmazta: „A szabadidõ az az idõ, ami az
után marad, hogy elvégeztük a létezésünkhöz szükséges dolgokat, azokat, amelyeket
meg kell tennünk – biológiai értelemben – az életben maradáshoz [...], valamint a megélhetéshez szükséges dolgokat”.
A második megközelítés a szabadidõt a tevékenységhez köti. A szabadidõ az az idõ,
amikor szabadidõs tevékenységeket végzünk.
Ez lehet relaxáció és regenerálódás, szórakozás és változatosság, valamint szociális
és személyes elégedettség. Dumazedier (1967) például azt állította: „A szabadidõ az a
tevékenység – a munka –, családi és társadalmi kötelezettségeken túl –, amit az egyén
szándékosan választ pihenés, szórakozás, vagy tudásának szélesítése, és spontán társadalmi szerepvállalás, kreatív kapacitásának szabad gyakorlásának céljából”. A szabadidõ tehát az idõ felhasználása, nem pedig maga az idõ. DeGrazia (1962) úgy látja, hogy
a szabadidõt e két megközelítés kombinációjaként kell látni. Ami az idõt illeti, a szabadidõ arra az idõszakra vonatkozik, amit önmagunkra fordítunk, mint attitûd pedig
a szabad akarathoz, a kényszer hiányához és a választás szabadságához köthetõ.
A harmadik megközelítés az elsõ kettõ elemeit kombinálja egy lényeges, szubjektív dimenzió
hozzáadásával. A szabadidõt a személyiség attitûdjéhez és a tapasztalat minõségéhez köti.

Ez esetben tisztán elkülönül egymástól a szabadidõ és a szabadság; az, hogy egy
személynek marad ideje a munkáján túl, nem feltétlenül jelenti azt, hogy teljesen sza222
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badon választhatja meg, hogy miképpen használja fel ezt az idõt. Kelvin (1979) különbséget tett „objektív” és „szubjektív” szabadidõ között. Egy személy objektív szempontból szabad lehet minden vasárnap, ám szubjektív értelemben kötelességének érezheti, hogy elvégezze teendõit a kertben vagy meglátogassa egy idõs rokonát. Kelvin
szerint csak akkor beszélhetünk szabadidõrõl, amikor az egyén úgy gondolja, hogy független bármiféle külsõ kényszertõl, és ura saját helyzetének. Ahogy Kelly (1982) írta:
„A szabadidõ nem az idõben és nem a cselekvésben létezik. Hanem a cselekvõben”.
Mindazonáltal az anomália, ami ezen elképzelésekhez kapcsolódik, abban áll,
hogy a vágyott szabadság, amit a szabadidõvel azonosítanak, jórészt nem valóságos.
Elõször is a felhasználható idõt magát is korlátozza az egyén életprogramja és az a
tény, hogy az egyén soha nem vonhatja ki magát a társadalmi intézmények uralkodó
funkciói (például családi programok, szórakozóhelyek nyitva tartása, évszakokhoz köthetõ tényezõk), valamint a társadalmi konstrukciók arénája (például a társadalmi státuszon, nemen és költségeken alapuló korlátozott klubtagságok) alól, s az egyén egyiken sem tud változtatni. Másodsorban fontos az egyén rátermettsége – és az összes
elõforduló szabadidõs lehetõség – arra, hogy kihasználja az olyan események sorozatából eredõ idõt, amelyek részesévé az egyén csak a kulturálisan meghatározott körülmények eredményeképpen válhat, mint például a földrajzi, demográfiai, vallási és politikai elemek, vagy akár a szülõi hatás, hogy egy adott hobbit vagy sportot ûzzön.
Harmadrészt különbségek mutatkoznak az egyének személyes terveiben és a társadalom egyes szegmenseinek mindenen átütõ hatásmechanizmusaiban, mint a gazdasági
rendszer, a jóléti és foglalkoztatási politikák s értékrendek.
Összefoglalásképpen megállapítható, hogy a szabadidõ a személyes identitás, a kollektív jelentésmezõk, a társadalmi kategóriák, valamint a gazdasági és a kulturális tõke kérdéseihez köthetõ.

A fentiekben említett témák már régóta szociológiai és pedagógiai kutatások tárgyát képezik. Megnõtt az ifjúsági téma jelentõsége, mióta Parsons (1942/1964) bevezette az „ifjúsági kultúra” fogalmát: a fiatalok külön világát, amely az életkor és a nemi szerepek alapján strukturálódik, és azt az üzenetet hordozza, hogy a nemek
közötti különbségek fontos kutatási területek. Azóta is számos, a fiatalok szabadidõs
tevékenységével foglalkozó tanulmány emeli ki az erõs nemek közötti különbségeket
(Gratton és Taylor, 1985; Roberts és mások, 1989; Glyptis, 1989; Furlong és mások,
1990), [128] ami annak a jele, hogy a szabadidõ még mindig további feltáró munkát
igényel. 1993-ban Marsland azt írta, hogy ha több szisztematikus és leíró tanulmány
kerül elõtérbe, amelyek azzal foglalkoznak, hogy a szabadidõ milyen szerepet tölt be
a fiatalok pszichológiai fejlõdésében, a barátságban, a kortárscsoportokban és a stíluselemzésben, „tíz éven belül talán sokkal többet tudunk majd a fiatalok szabadidõs
életérõl, mint ma”.
Mindeközben a megnövekedett igényeket kiszolgáló szabadidõs szolgáltatások fejlõdésével az ember a változatos életstílusok egyre feltûnõbb jelenségére adott legkü224
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lönfélébb társadalmi reakciókkal találja magát szemben a megnövekedett oktatási lehetõségek és a technikai fejlõdés eredményeképpen. A fiatalkori bûnözést elméleti oldalról megközelítõk Cohen (1972) és Young (1974) nyomán „népi ördögökrõl és morális pánikról” beszélnek, Coleman (1961) figyelme a „zenei fogyasztás”-ra irányul,
miközben a birminghami iskola (‘70-es és ‘80-as évek) „a stílus látványos formái”-ra,
mint a felnõtt társadalom dominanciájára adott válaszra koncentrál. Ezek a válaszok
nem csak Nagy-Britanniában figyelhetõk meg. Portugáliában például a fiatalok kockáztató magatartásukkal próbálják meg áthágni képességeik határait: ide tartozik
a korai szexuális tapasztalatszerzés vagy a gyorshajtás (Portugáliai Jelentés, 1999).
Az „izgalom hajszolása” így hát a szabadidõs szótár részévé vált.
Másrészt viszont szerte Európában fellelhetõk „a szabadidõ kitöltésének” egyéb
formái. Svájcban és Svédországban például a fiatalok rendkívül aktívnak bizonyulnak
különféle szervezetekben és szövetségekben. A 15-19 éves svájci korosztály 53%-a mûködne aktívan valamely szervezetben vagy sportegyesületben (BFS, 1997) [129], míg a
16-24 éves svéd fiatalok több mint 86%-a tagja valamiféle szervezetnek (Sörbom,
A. 1999) [130].
Mindazonáltal számos országban jelentkeznek jelentõs gazdasági hátrányok.
A pénzügyi megszorítások és a csekély gazdasági támogatás váratlan konfliktusokat okoz az ifjúsági szolgálatok számára, amelyek célja éppen az alternatív
szabadidõs tevékenységek biztosítása. Ez a téma egyre inkább elõtérbe kerül
azokban az ipari és fejlett országokban, ahol a vállalkozói szindróma nagyrészt
maga alá gyûrte az állami és a civil (önkéntes) ifjúsági munkát.

A magánvállalkozók komoly beruházása a szabadidõs intézményekbe úgy tûnik,
életre hívja Veblen (1899/1949) „hivalkodó fogyasztás” fogalmát. Veblennél a fogyasztás és (bõvebben értelmezve) az egyén mindahány cselekvési mintája lehet a társadalmi pozíció kifejezõdése (Reimer, B. in: Fornas & Brolin, 1995). Így tehát, amit úgy írtak le, mint a szolgáltatások fejlõdése, hogy egészségesebb és stresszmentes
környezetet teremtsenek a rekreáció számára, sajnos gyakran változott át a tervszerû
életpályák megtámadására szolgáló helyszínné. Többek között hirtelen olyan változások zajlottak le, amelyek nyomán a szabadidõs szolgáltatások elérhetetlenekké váltak
az alacsony jövedelmûek, a munkanélküliek és elidegenedett csoportok számára – ebben a helyzetben a fiatalok versenyhelyzetbe kerültek egymással.
E háttér tudatában a szabadidõs színtér teljes képének, a szabadidõ és a velejáró
témák céltudatosabb megértésének leírásába foghatunk. Különféle szerzõk vélik úgy
(Schultze és mások, 1993), hogy a szabadidõ inkább személyes elkötelezettség, mintsem a domináns körülmények kínálta lehetõség. A gyorsuló menetrendû mindennapok egyhangúságából való kitörés szükségessége egyszerre veti fel a testi és lelki egészség fontosságát. A munka területén tapasztalható hiányosságok kompenzálása szintén
képbe került, mert meg kell birkózni a technikai haladás egyre csak hízó igényével ab225
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ban az értelemben, hogy az autonómia, az önigazgatás és az elégedettség fordított
arányban áll e haladás méretével. Mivel a gazdasági minták olyan szintre jutottak el,
ahol a kényelem, a sokféleség és a média ábrázolásmódjai (Ibid, 1993) uralják a szabadidõs színteret, az összes jövedelmi sávban, minden társadalmi rétegben minden
korosztály egyre inkább felismeri a szabadidõ hasznosságát.
Ennek az ára azonban az, hogy az igény, a hasznosság és a részvételi hajlandóság – noha
az életút során változhat – olyannyira dominálnak, hogy az életstílusok inkább az elérhetõ
szolgáltatások eredményeképpen, mintsem a szabadidõ felhasználóinak elvárásai mentén
alakulnak ki.

A szabadidõ fogalma azonban szorosan kapcsolódik saját funkcióihoz és a társadalom faktorainak egyéni szükségleteihez. Kifejezetten a fiatalokra koncentrálva Fisher
és Holder (1981) úgy vélte, hogy a szabadidõ a magánszféra és a terület, a csoporthoz
tartozás és a fogyasztás színtere. Szerintük a szabadidõ a „felnõttkor próbaideje”.
Willis (1990) a „személyes identitás” és a „kollektív jelentések” fogalmait tette hozzá
ehhez a felsoroláshoz, míg Marsland (1993) „a szabadság édes szigete” és „az individualitás szent bástyája” metaforákkal írja le a szabadidõt.
A fentiek ismeretében leszögezhetõ, hogy a szabadidõ szoros összefüggésben áll
több olyan hajtóerõvel, amelyek egy fiatal személyes elégedettségének elképzelésére
hatnak. Az ilyen erõk segíthetik, akadályozhatják, sõt akár vakvágányra is terelhetik
egy személyiség céljainak és elvárásainak vonatát. E kereteken belül kell körbejárni a
fiatalok szabadidõs szükségleteit, hogy a sikertörténeteket, a helyes politikákat és gyakorlatokat, a kockázati pontokat és a sebezhetõség forrásait felismerhessük és elindulhassunk ezek alapján.

I. ALAPVETÉSEK
1. MI A SZABADIDÕ? VAGY MINEK KELLENE LENNIE?
Noha e jelentés egyik legfontosabb feladata felismerni azokat az irányokat a szabadidõs tevékenységekben, amelyek sebezhetõséghez vezethetnek a fiatalok életében, elengedhetetlen megkísérelni a lehetõ legtisztább képet nyújtani arról, hogy a fiatalok
legkülönfélébb csoportjai milyen jelentésekkel telítik a „szabadidõ” szót. Végigolvasva a legkülönfélébb európai országok jelentéseit, szembeötlõ, hogy egyre csökkennek
a felfogások, adottságok és elvárások közti különbségek. Egyre homogénebb és uniformizált irányvonal van kialakulóban abban az értelemben, hogy a kutatók nézetei és következtetései egyetlen közös pont felé konvergálnak: a társadalmi és politikai változások sokkal inkább adnak okot aggodalomra, mint a fiatalok szükségletei vagy
elvárásai. Általánosságban úgy tûnik, hogy különösen szem elõtt kell tartanunk
Bertrand Russell (in: Schultze és mások, 1993) figyelmeztetését:
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„A szabadidõ intelligens eltöltésének képessége a Civilizáció utolsó terméke.”

Amint a korábbiakból kitûnik, a szabadidõt számos jelentéssel ruházták fel. Mégis mindegyik definíciós kísérletben megkerülhetetlen az idõ és a szolgáltatás. Alapjában véve tehát megállapítható, hogy az egyén képessége személyes energiái újjáélesztésére új élmények és gondolkodási módon keresztül az adott személy idõbeosztási
képességének és a hozzáférhetõ útvonalak használhatóságának függvénye. Ezen a gondolati kereten belül kell megtárgyalni a szabadidõ aktív és passzív felhasználását (pl.
sportolás és szabadban végzett tevékenységek az egyik, valamint olvasás és tévénézés a
másik oldalon), illetve „a szabadidõ kitöltésével” szembeni elégedetlenséget (pl. alvás,
semmittevés). Ezen a vonalon elindulva hamar belátható, hogy az egyéni életbeli elõnyök – fõleg a kulturális és gazdasági tõke – nem keverhetõk össze a puszta kínálattal
vagy az autoriter paternalizmussal. Az, hogy egy fiatal szükségét érzi-e annak, hogy
egy bizonyos módon kikapcsolódjon, nem határozható meg csak általános vagy (esetleg) felnõtt fogalmak alkalmazása útján. Mivel ez utóbbit terhelhetik anyagi megfontolások és/vagy tapasztalatok, az eredmény könnyen inadekvát, ha nem alkalmatlan.
A szabadidõipar folyamatos térhódítása számos ipari országban például a technika felgyorsult fejlõdésének eredménye. Szabadidõipari létesítményekben ez számos esetben
konkrét építésben nyilvánult meg, gondoljunk a multiplex mozikra és a csúcstechnikájú hangrendszerrel felszerelt diszkókra. A fiatalok az új és egyre kényelmesebb szabadidõ-eltöltési formák keresése során oly rendszeresen költekeznek ezeken a helyeken, hogy a kevésbé költséges alternatívák háttérbe szorulnak. Az ifjúsági központok
például egyre kevésbé vonzóak az idõsebb korosztályok soraiban (Azzopardi &
Debono, 1998; 9. Ifjúsági Jelentés, Németország) [131], noha ezek megteremtették a lehetõségeket a felnõttekkel folytatott interakcióra és a saját maguk irányította szolgáltatásokra (Smith, 1988; Garratt és társai, 1997). A fenti megállapítások fényében semmi értelme siránkozni a jelenlegi folyamatok miatt. Másrészt azonban, ha úgy
tekintünk a szabadidõre, mint a társas és személyes tanulás színterére (Marsland,
1993), akkor meg kell lelni a szélsõségek közötti egyensúlyt.
Ezért a közvetítendõ üzenet a szabadidõ felhasználása terén az, hogy az „alvás”, a
„sportolás”, „kommercializált szórakozás” vagy a „klubba járás” közötti döntés indokául ne az hangozzék el: mert nem volt más választás. Ha a szabadidõ értelmezése a
„csoporthoz tartozás”, a „nyilvános önmegjelenítés” (stílus), a „magánélet” vagy a
„rekreáció”, akkor a kirekesztés mindenféle formáját – legyen az köszönhetõ strukturális, gazdasági, kulturális vagy politikai hátrányoknak – fel kell számolni. Ahogy Eric
Grill olyan (in: Willis, 1990:16) frappánsan megfogalmazta:
„Az az állam a Rabszolgaság állama, amelyikben az ember azzal foglalkozik szabadidejében, amivel szeret, és munkaidejében pedig azzal, amire kötelezik. Az az állam a Szabadság állama, amelyikben az ember azt csinálja munkaidejében, amit szeret, a szabadidejében
pedig azt, amire kötelezik.”
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Noha ellentmondásosan hangozhatnak e mondatok, ideálisnak, sõt, utópisztikusnak tûnne, ha úgy tekinthetnénk a szabadidõre, mint olyan idõre, amikor az ember
úgy töltõdne fel, hogy közben nem kell korlátokkal szembesülnie a személyes elégedettség lehetõségei terén.

2. A SZÓRAKOZTATÓ OKTATÁS
Ez a jelentés már foglalkozott az oktatás kérdéskörével. Ám mivel mind az oktatás,
mind a szabadidõ politikailag, gazdaságilag és kulturálisan meghatározott, egymásra
utaltságuk kölcsönös. Egy, már szinte elavult pedagógiai terminussal élve – akad néhány lecke, amit a két terület vehetne egymástól! Miközben az oktatási programokat
általában azzal a szándékkal alakítják ki, hogy az egyén személyes gyarapodását szolgálják az élethosszig tartó képességfejlesztéssel, a gazdasági és politikai stratégiákhoz
kapcsolódó megszorítások elérhetetlenné tehetik a felkínált célokat, sõt, akár károssá
is válhat a felhasználók számára. Az elhúzódó oktatási programok például, noha a legjobb szándék vezérli õket, gyakran okozzák azt, hogy a fiatalok késve lépnek be a felnõttek világába a munkavállaláson keresztül. Egy másik következmény lehet a fiatalok
növekvõ függõsége a családtól, ami gyakran okoz nehézségeket a szülõk számára, a fiataloknak pedig válságba kerülhet az önbecsülése (Jones és Wallace, 1992; Tschanz,
1997) [132].
E gondolatmenethez szorosan köthetõ az a hatás, amit a szórakoztató-ipari létesítmények növekvõ, egyre fejlettebb szolgáltatásai idézhetnek elõ.
Mialatt a fiataloknak egyre több választási lehetõségük van, fogyasztói szerepük
elnyomhatja szervezõi és feltalálói képességüket. Másrészt a lecke, amit az oktatás szereplõi vehetnek a vállalkozóktól, a kockázatvállalás birodalmába vezet be
minket.

A vállalkozók idejüket, energiájukat és pénzüket fektetik be azért, hogy szórakozást nyújtsanak és profitot termeljenek. Álláslehetõségeket teremtenek, és szakembereket alkalmaznak a színvonal emelése érdekében. Tisztában vannak azzal, hogy vevõik mit akarnak, és azzal, hogy õk milyen exkluzív szolgáltatásokkal állhatnak elõ.
Sajnos ugyanez nem mondható el az oktatási szolgáltatások terén, amikor a kockázatvállalásról van szó, ugyanis az efféle szolgáltatások még nem jelentek meg olyan vonzó köntösben, nem oly „csillogók”, mint a szórakozóhelyek. Ez az érv ugyanolyan
könnyedséggel söpörhetõ félre, mint amilyen könnyedén meg is fontolható. Természetesen a vonzerõ és csillogás, amit az oktatásnak fel kellene mutatnia, azon a törekvésen alapszik, hogy a fiatalokat ugyanúgy le kellene nyûgözni, mint ahogy a partik és
egyéb népszerû szórakozási formák lenyûgözik õket. Noha az oktatás a legtöbb európai országban univerzális, nem alkalmas a mókára és kacagásra a merev tantervek, a
bizonyítványok és a munkakilátások miatti aggodalom okán.
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A szabadidõre oktatásban meg kell találni a kapcsolatot az oktatás és a szabadidõ
lényegi elemei között. A fiatalok vágya az autonómiára, egy koherens világnézetre
(Button, 1977 in: Marsland, D., 1993), illetve a társadalom felelõssége a sebezhetõséggel járó életstílusok lehetõségeinek csökkentésében megközelíthetõk, a formális és informális oktatás jobban eltalált keverékének segítségével.
Talán az Ifjúsági Információs Központok számos országban felmerült gondolata – az Európa Tanács kezdeményezésére – megéri a folytatást.

3. ALTERNATÍV SZABADIDÕ
A társadalomkutatók legnagyobb örömére a társadalom rendszeresen jellegzetes válaszokat ad a manapság felmerülõ témákra. Sokat beszélnek és írnak annak szükségességérõl, hogy alaposabban kellene megvizsgálni, hogy hol mi is folyik, és hogy a fiatalok miképpen gyûlnek egybe kikapcsolódni. A bûnüldözés, a törvényhozás és a
rendszabályozás, a felelõsségteljes gyermeknevelés és a felvilágosító kampányok fontosságát újra és újra kiemelik, akárcsak egy specifikus ifjúságpolitika szükségességét a
nemzeti szociálpolitikával szemben (Bulgáriai Jelentés, 1998).
Ez a reakció nemcsak hogy elterjedt, de jó szándékú is. A számonkérhetõség és a
felelõsség a civilizált társadalmakban nem vehetõ félvállról. Mégis, bár az elõbbi stratégiák rövid távon célravezetõk lehetnek, a hosszú távra szóló javaslatokat – többnyire
– figyelmen kívül hagyják.
Talán itt az ideje, hogy a felnõtt társadalom leszögezze, inkább elkötelezettje az alternatív
szabadidõs koncepcióknak, szemben a „valamit tenni kell, és minél gyorsabban” elvével.

A kutatások kimutatták (Roberts, 1981; Marsland, 1993; Hendry, 1993), hogy a fiatalokat hidegen hagyja a puszta szolgáltatás vagy a paternalizmus. Szembehelyezkednek a szabályokkal és korlátokkal. A maguk urai akarnak lenni, de örülnek a tanácsoknak és a jó példának. Úgy érzik, magukra maradtak a tartós közöny és a tekintélyelvû
elõírások miatt (Schultze és mások, 1993).
Vajon a társadalmak – fõleg az európaiak – tényleg magukra hagyták a fiatalokat
a kreatív szabadidõ-eltöltési formák keresésében? Egyenes válasz nem adható anélkül, hogy át ne tekintenénk, hogy miféle alternatívák is állnak a fiatalok rendelkezésére. Valójában léteznek lehetõségek sportegyesületek, hobbik, társaságok és kulturális tevékenységek formájában. Néha maguk a fiatalok meg sem fogalmazzák
további szabadidõs lehetõségek iránti vágyaikat, mert esetleg a már fölkínált alternatívák elérésére (idõ, tér, pénz hiányában) sincs esélyük (Ljubljanai Egyetem jelentése, 1988). Továbbra is foglalkozni kell azzal a kérdéssel, hogy rendelkezésre áll-e
elegendõ lehetõség az önkifejezéshez például a dráma, a zene, a képzõmûvészet, a
szabadban végzett tevékenységek, a sport, a hobbik, a beszélgetések, a jótékonysági
tevékenységek, a közösségi munka és szórakozási idõ hagyományos oktatási rendsze-
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ren kívüli formáin keresztül. Amit népszerûen a „szabadidõipar”-nak neveznek, azt
nem értelmezhetjük csupán iparként, ami közvetlen kapcsolatban áll a reklámmal és
a kereskedelemmel. Nem lenne okosabb az „ipar” szó megközelítése a szorgalom és
a hasznos idõben rendszeres foglalkoztatás fogalmain keresztül? Fontos kiemelni,
hogy a politikacsinálók szabadidõ-fogalmát ki kell tágítani a sajátos törekvéseket favorizáló programokra is. Mivel minden társadalom szinte rendszeresen átalakul
mind gazdasági, mind társadalmi értelemben, nem lehet mást tenni, csak megpróbálni kompenzálni a különféle csoportokban tapasztalható deprivációt, ami a kulturális és gazdasági tõkébõl fakadó hátrányoknak köszönhetõ. Nincs értelme állandóan e csoportok létén rágódni és arról morfondírozgatni, hogy bármelyik stratégiát is
ültetik át a gyakorlatba, hiányosságok mindig jelentkeznek. Az alternatív szabadidõ
szolgáltatásának felelõssége a társadalomra hárul, figyelembe véve a társadalmi szereplõk egyéni szükségleteit, valamint azt, hogy állandóan jelentkeznek a legkülönfélébb nehézségek, amelyek leginkább a „hátrányos helyzetûeket” küldik a padlóra.
Mindegy, hogyan értelmezzük, el kell fogadni, hogy a hátrányok lehetnek éppúgy
külsõ eredetûek, mint az egyén belsõ tartásából fakadók („válaszadási kapacitás”, –
Németországi Jelentés, 1998). Míg az elsõ esetben a társadalomnak meg kell fontolnia a szolgáltatói szerepet, a második esetben támogatóként kell fellépnie. Mindkét
esetben a kockázati tényezõk elkerülését és a sebezhetõség forrásainak felszámolását
kell elõtérbe helyezni.

5. A SZABADIDÕ KOMMERSZIALIZÁCIÓJA
A munkaerõ- és oktatási piacokon zajló társadalmi változások eredményeképpen a
munkán (rendszeres munkavégzés, iskola, további képzési programok) kívüli idõ
mennyisége és minõsége változóban van. Az esték nem feltétlenül szabadok, és a hétvégét már nemcsak a pihenéssel és a családdal azonosítják. Az új munkavállalói formák (például a szerzõdéses munka, a rövidített munkahét és a több mûszakos munka),
valamint a munkát megtakarító eszközök (mosógép, mosogatógép, porszívó stb.) helyet teremtettek az egyén idõrendjében a munkán kívüli egyéb tevékenységek ûzésére.
Eltekintve attól a ténytõl, hogy ez a „többlet”-i idõ néha egy részmunkaidõs állásban
telik el, a fiatal munkavállalók gyakran elveszettnek érzik magukat a munka utáni tevékenységeik megválasztásában. Ismert jelenség az is, hogy kevés idejük jut a szórakozásra azoknak a fiataloknak, akik még mindig tanulnak. A kutatási eredmények szerint ez a csoport minden energiáját a hétvégi szórakozásra tartalékolja. Némelyikük
pedig egyenesen életvitelként választotta, hogy „egészen hajnalig szórakozik minden
szombaton és vasárnap” (Máltai Jelentés, 1998).
Aligha szükséges megemlíteni, hogy általánosságban (és a legtöbb európai országban) növekedés tapasztalható az állandó reáljövedelmekben. Következésképpen (és a
modern piacgazdaságok tendenciával párhuzamosan) folyamatosan növekszik a személygépjármûvek birtoklása (Roberts, K. & Fagan, C.). Míg egyrészt a fiatalok számá-

230

ra már korántsem lehetetlen, hogy eljussanak „távolabbi” szórakozóhelyekre, ha helyi
szolgáltatások nem léteznek, addig másrészt az elzárt területen, rossz közlekedési viszonyok között élõ fiatalok hátrányos helyzetbe kerülhetnek. Ugyanekkor a látványos
szolgáltatások iránti érdeklõdés és a szabadidõ hasznosságának felismerése létrehoz
egy olyan jelenséget, amely alapos vizsgálódást igényel (Cooke, 1994).
Jórészt ez a jelenség járult hozzá a gazdaság egy másik ágának kialakulásához: ez
pedig a szabadidõ gazdasága. A szabadidõ kereskedelmi kérdéssé lett, mivel az ember
képes befektetni saját jólétébe. Az embert egyszerre tartja fogva egy hatékonyabb munkaerõ- és oktatási piac, s egy egészségesebb életmód. A közgazdaságtan azonban megköveteli a fogyasztó számára elérhetõ termékek árának megállapítását. A „vásárlóerõ”
és „az alkalmas költségek keresése” tehát még a szabadidõ felségterületén is bekerült
a képbe. Míg az elõbbi alapja az egyén pénztárcájának vastagsága, a választott életmód
járulékos költségei és az egyén magánéletének szereplõi felé létezõ pénzügyi kötelezettségek, addig az utóbbit sajátos ízlések, preferenciák és felfogások határolják körül.
Tehát amit valaki anyagilag megengedhet magának és amit keres, vagy a szórakoztatóipari piacon vesz, nem feltétlenül van összhangban valós szükségletekkel. Számolni
kell ugyanis a kiegészítõ és helyettesítõ termékekkel is. Ha például valaki a szabadidejében fotózással töltõdik fel, be kell kalkulálnia a filmek, egyéb segédeszközök és a
filmelõhívás költségeit is. Amikor azonban a teljes költségek többre rúgnak, mint amit
valaki megengedhet magának, alternatívákat kell keresni. Készíthet kevesebb képet,
vagy a kattintgatást felcseréli élvezetes vidéki sétákra, esetleg nyereséges vállalkozást
építhet a hobbira, például készíthet képeket mások számára különleges alkalmakon,
pl. évfordulókon, esküvõkön. Ugyanez a folyamat figyelhetõ meg számos olyan szabadidõs tevékenység esetében, amelyek egyre népszerûbbek a fiatalok között (Galea,
1998). Az egészségmegõrzõ klubokról, a vívásról, a balettról és az íjászatról például kimutatták, hogy anyagi lehetõségeket rejthetnek. A fiatalok kétféle cselekvési irány közül választanak, vagy teljesen feladják kedvenc foglalatosságukat, vagy részmunkaidõs
ideiglenes munkát vállalnak hobbijuk finanszírozásához. Mindkét irány rengeteg implikációval bír. Egy fiatal vágyai meghiúsulnak, miközben elvárásairól le kell mondania. A konzekvenciák száma szintén magas.
Elõfordulhat, hogy az alternatív szabadidõs tevékenységek választása nem
jár túlzott lelkesedéssel, elveszhetnek a barátok, és az erõsebb akaratúak számára kevesebb szabadidõ marad, ha pénzügyi megoldásként egy részmunkaidõs állás elvállalását választják.

A kirajzolódó kép tehát az, hogy az emberek inkább a fogyasztásra koncentrálnak,
mint a szabadidõ „intelligens” eltöltésére. Az élet gazdasági, társadalmi és oktatási
szféráinak változó mintáin keresztül jelentkezõ korlátok által meghatározott fogyasztás lehet a sebezhetõségi és kockázati pontok egy újabb tere.
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II. KOCKÁZATI TÉNYEZÕK ÉS A SEBEZHETÕSÉG FORRÁSAI
Természetesen a sebezhetõségnek különféle fokai léteznek, s emellett az egyes idõszakokban az egyén jobban vagy kevésbé lehet sebezhetõ. Más szóval a sebezhetõség lehet
akut vagy kevésbé akut, idõszakos vagy állandó (Németországi Jelentés, 1998).
Hogy felismerjük ezen „fázis”-okat egy fiatal serdülõéveiben megtett „út”-ja során
(a francia szociológusok inkább használják a „pályaív”-et, „ösvény”-t vagy az „életpályát”) [133], hasznos lehet (különös tekintettel a szabadidõre) Coleman gyújtópont-elmélete (1979), Hendry szabadidõs fókuszpontjai (1983) és Coffield és mások ökológiai elmélete (1986) (in Hendry és mások, 1993).
Míg Coleman fejlõdést tapasztal a 13-17 évesek és idõsebbek kapcsolataiban,
Hendry e kapcsolatokat a tizenévesek különbözõ kedvenc szabadidõs tevékenységeivel
hozza összefüggésbe. E két kutató szerint a serdülõkor korai szakaszaiban a heteroszexuális kapcsolatok gyakran szervezett tevékenységekhez kötõdnek. Késõbb, amikor
rendkívüli módon megnõ a kortársak elfogadó vagy elutasító magatartásának fontossága, megnövekednek az alkalmi tevékenységek szerepei is. A harmadik stádiumban –
mind a pozitív, mind a negatív – szülõi kapcsolatok a legerõsebbek, a fogyasztáshoz
köthetõ tevékenységek iránti érdeklõdés a csúcspontjára ér. Noha e kapcsolatokat nem
kötik szabályok, a jelenség igencsak nyilvánvaló a két kutató vizsgálatain kívüli minták többségében is (Rapoport és Rapoport, 1975; Willis, 1996), Coffield elmélete meghatároz néhány elemet, amelyek alapján felépíthetõk e minta variációi. Többek között
megemlíti a sajátos kontextus fontosságát, amelyen belül a fiatalok cselekednek, ilyen
a nemük, iskolájuk, munkájuk, baráti viszonyaik és életmódjuk.

1. KULCSTÉNYEZÕK
Az elõzõekben már megemlítettünk néhány kulcstényezõt. A szabadidõ olyan terület,
amely rengeteg olyan témakört foglal magába, amelyeket lehetetlen kikerülni, ha meg
akarjuk határozni a sebezhetõséghez vagy elégedettséghez vezetõ „utakat”, ha tanulmányozni akarjuk a gyógymódokat, össze akarjuk vetni és tovább akarjuk fejleszteni a sikertörténeteket. Összegzésképpen álljon itt a kulcstényezõk kategóriák szerinti listája:
Fõleg a fiatalok esetében
• a szabadidõ az autonómia, az önigazgatás és az önmegvalósítás színtere;
• a szabadidõ a pihenõidõ „intelligens” felhasználására, a források elérhetõségére és
felhasználhatóságára vonatkozik; és
• a szabadidõ kommerszializációja ugyanannyi elõnyt és választási lehetõséget hozott
létre, mint amennyi egyenlõtlenséget és hátrányt teremtett.
(a) A fiatalok sebezhetõségét a társadalmi integráció közvetítõinek válságán, a szocializáció új eszközein és az individualizmus új formájának kialakulásán keresztül kell
megvizsgálnunk.
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A klasszikus szociológiában (Durkheimtõl Bourdieu-ig) definiált hagyományos
eszközeit ma már úgy tûnik, újra kell értékelni: a hagyományos modell szerint a fiatalok a rendszer normáinak és értékeinek internalizációján és a társadalmi szabályok
asszimilációján keresztül szocializálódnak. Dubet szerint ma az egyén különféle lehetséges utakkal szembesül: az integrációs út során egy csoport tagja lesz; a stratégiai út
során versenyre kel másokkal; a szubjektivista út pedig elérhetõvé teszi az én eltávolítását a kultúrán keresztül. Ezek egyszerre nem adoptálhatók, és az egyének saját társadalmi tapasztalatai fényében kell õket kezelnie. Ez az egész társadalmi szerkezetet
aláássa, de különösen a fiatalokat érinti (Franciaországi Jelentés, 1999).
Annak eredményeképpen, hogy a normatív keret széttöredezik, a társadalmi intézmények – mint a család, az egyház, az iskolák és a szakszervezetek – átalakulnak vagy
gyengülnek, illetve eltûnnek a kollektív rítusok, amelyek régebben kijelölték a fiatalok útját a társadalomba, ma minden ember magára maradt, mindenki magának kaparja ki a gesztenyét. Gaulejac szerint az osztályharcot felváltotta a pozíció(k)ért folytatott harc. Az egyén felelõs sikereiért és kudarcaiért. Ezért lett mára kulcsszóvá az „új
individualizmus” fõleg a kutatásban (Ehrenberg, Michaud, Gaulejac, Gauchet, Castel
és mások), sõt, egyesek addig merészkednek, hogy már egy minden korcsoportra ható
antropológiai változásról beszélnek. Ezért is merül fel egyre többször az identitás témaköre. Valójában jogosan szólhatnánk a multiidentitásról, az identitás
fragmentálódásáról, egy olyan jelenségrõl, amely a „felismerés” lármás követelésében
tükrözõdik (ibid).
Valójában az tekinthetõ a modern értelemben vett kamaszkor fõ sajátosságának, amilyen
különbségeket a fiatalok tesznek, és az, ahogyan saját kultúrájukat alakítják a gyermek- és
felnõttkor közötti idõszakban. A serdülõkor autonóm idõtartammá forrta ki magát, s a modern társadalmakban egy meglehetõsen független jelenségnek tekintik.

A létharc jelentõsen individualizált miliõjében a fiatalok szélsõséges módon maguk felé fordulnak, és magánéletük világa felé orientálódnak (Szociálpszichológiai
Központ/Ifjúsági Tanulmányok, Szlovénia, 1997). Ebben a tekintetben nem lehet különbséget tenni az egyes európai országok földrajzi és politikai helyzete között. Bulgáriában például, ahol az ifjúság társadalmi felépítésének hátteréül szolgáló általános retorika a kilencvenes évek végén nem a modernbõl egy posztmodern társadalomba való
átmenet mentén artikulálódik, mint a nyugati-európai államok esetében, hanem a „reformok imitálása” és a „felgyorsult reformok” között (Kovacheva, 1998) [134]; a patrónus állam többé nem részesíti privilégiumokban a fiatalokat (Mitev, 1996) [135]. 1989
után a soha nem tapasztalt mértékû politikai szerepvállalásukkal kövezték ki útjukat
ahhoz, hogy eljussanak a döntéshozatali folyamatokban való részvételig és autonómiához jutottak hazájukban ahelyett, hogy külföldre emigráltak volna.
Ugyanez figyelhetõ meg Szlovákiában, ahol a politikai rendszer hasonló demokratizálódási folyamatokon ment keresztül. Az állami politika fiatalokra vonatkozó, 1992-ben
bevezetett alapelvei megfogalmazzák – többek között – a szabadidõ, a rekreáció és a szó233
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rakozás feltételeinek megteremtésének igényét. Amikor visszaemlékezünk arra, hogy e
két keleti ország politikai tapasztalatai egészen a közelmúltig a demokrácia és pluralizmus hiánya voltak, belátható, hogy a szabadidõben kifejezõdõ autonómia, önigazgatás és
önmegvalósítás felé mutató trend jelentõsebb, mint amit maga a „trend” szó sugall.
Ennek fényében azután még inkább elengedhetetlen, hogy a társadalom holisztikus megközelítést alkalmazzon az ifjúság, mint valóság konstrukciójában. A jelentés e
részének paraméterein belül nem nehéz belátni, hogy ahol hiányzik a szabadidõs szolgáltatás, vagy ahol a szolgáltatás nem érhetõ el minden társadalmi réteg számára,
olyan hiány jelentkezik, ami hozzájárul a fiatalok nem kielégítõ pszichológiai és szociális fejlõdéséhez. Így kerülnek felszínre a kockázati pontok és a sebezhetõséghez vezetõ utak. Ha nem elérhetõ az az energiaforrás, amely biztosítja a lendületet a társadalomba való integrálódáshoz az átalakulás folyamatán belül, akkor az néhány szükséges
eszközt elvon az egyéntõl. Amikor Coleman (1979) a szabadidõ területén belüli kapcsolatokra koncentrál, azt sugallja, hogy a fiatalok – mint a társadalom aktorai – személyiségük és identitásuk kialakításához felhasználható eszközök közé kellene tartoznia, a kortárscsoportokban kialakított intim kapcsolatoknak, valamint a felnõttekkel
szülõi kapcsolatoknak. Sõt, e viszonyok Hendry szerint (1983) különbözõ kontextusokban (szervezett, esetleges és piaci tevékenységek) és különbözõ idõkben alakulnak ki.

A fiatalok szabadidõs irányainak másik találkozási pontja az egyre nagyobb részvétel a kulturális és mûvészeti eseményeken szórakozás és fogyasztás céljából (Mitev,
1996) [139]. A szabadidõ legelterjedtebb formáit leigázza az elektronikus média paszszív használata, a pénzköltés és a „monetarista totemek” – autók, ruhák stb. – birtoklása (Wydler, 1996) [140]. Ebben a témában lényeges rámutatni arra, hogy például a
német és máltai lányok szokásos és elterjedt idõtöltési formája „a bevásárlókörút”.
A fenti három elem csak a felszínét érintette azoknak a bonyolult folyamatoknak,
ami a szórakozásra szánt idõt és annak forrásait illetik. Nyilvánvalóan egyéb tényezõket is figyelembe kell venni, mint például: maga az éghajlat, ami befolyásolhatja a fiatalok választását szabadtéri és benti elfoglaltságok között, a turizmusipar, ami erõsen
meghatározza az állam politikáját a szolgáltatások vonatkozásában, az önkéntes szervezetek befolyása (világi/egyházi ifjúsági és sportszövetségek, egyenruhás szervezetek), amelyek hozzájárulhatnak az alternatívák elérhetõségéhez, illetve az ifjúsági
szervezetek állami támogatása. A fõ probléma azonban ebben a jelentésben „a
szociokulturális egyenlõtlenségek” lehetséges, ha nem egyenesen valószínû „reprodukciója a gyakorlaton és a fogyasztáson keresztül” [141]. Ezt kell hangsúlyoznunk, ha a
„trendek”, a „kulturális, oktatási és gazdasági tõke”, valamint a „személyes és társadalmi szükségletek” között létezõ kapcsolatokat szemléljük.

Fontos megjegyezni, hogy a kutatások során még mindig felszínre kerülnek
olyan tények, amelyek nem illenek bele ebbe a keretbe. A szegényes vagy gyenge kapcsolatok a kortársakkal és a felnõttekkel az informális kontextusokban a
társadalom mûködésének megértésének hiányához vezetnek. Ezért tekinthetõk
kockázati tényezõnek, amelyek könnyen sebezhetõséghez vezethetnek.

Közismert, hogy a fiatalok szocializációs, társadalmi integrációs igénye szinte kötelezettség
az önmegvalósítás és a felnõttek társadalmába való lépés folyamatában. A felnõtté válás során a fiatalok identifikációja a kortársaikhoz, a zenéhez, az öltözködéshez és a szubkultúrák egyéb formáihoz köthetõ. Viszont a szocializáció modern eszközei és az új individualizáció új formáinak felbukkanása gyakran összeütközésbe kerülnek a felnõttek vezette
különféle oktatási intézmények által támogatott szocializációs folyamat formáival.

(b) Az európai fiatalok jórészt egyetértenek az egyes szabadidõs tevékenységek közti
preferenciák tekintetében. Németországban, Franciaországban, Máltán, Szlovéniában
és Bulgáriában a barátokkal közösen eltöltött idõ, a zenehallgatás, a tévénézés, a számítógépezés és az olvasás a leggyakoribb kikapcsolódási formák. A sportokat is fontosnak tartják (Franciaországban például a fiúk 86%-a, a lányok 80%-a, a svájci 15-19
éveseknek pedig 53%-a tagja valamilyen sportegyesületnek) [136]. A serdülõkor során
azonban a fiatalok sportolási aktivitása jelentõsen alábbhagy, s a lányok általában hamarabb hátat fordítanak a sportnak, mint a fiúk (Hendry és mások, 1993) [137]. Következésképpen számos sporttevékenység egyre inkább elférfiasodik.
Általános az egyetértés abban is, hogy az önkéntes szervezetekben való részvétel
még nem fejlõdött olyan fontos elfoglaltsági formává, ami kielégítené a fiatalokat.
Az egyes országok jelentéseiben errõl a szektorról különféle nézetek találhatók. Például míg Franciaországban csupán „néhányan aktívak az önkéntes szektorban” [138] és
Németországban „csak nagyon kevesen vállalnak feladatokat klubokban és szervezetekben” (Németországi Jelentés, 1998), a szlovén jelentésben az áll: „fontos megemlíteni, hogy a fiatalok többnyire készek bekapcsolódni önkéntes tevékenységekbe”.

A fiatalok soraiban tapasztalható anómia modern formáinak – például a tekintélytisztelet és az elkötelezettség hiánya – eredete az „inkoherens világnézet”-ben keresendõ. Ennek alapja pedig a fiatalok és felnõttek aspirációnak és elvárásainak felismerésekor keletkezõ konfliktusok (Button, 1977 in: Marsland, 1993; Azzopardi, 1998).
Következésképpen a folyamatok és az oktatási input esetleg nem kompatibilisek egymással. Ugyanez a gondolatsor megvilágíthatja a kulturális és gazdasági tõke akkumulációjának fontosságát. A fiatalok érdeklõdése a kultúra klasszikus formái és az új
technológiák iránt nem ugyanabban a dimenzióban mozog.
Bulgária, Franciaország, Németország és Svájc jelentései például azt jelzik, hogy a
fiatalok szabadidõs tevékenységeik között csak elvétve említik meg a klasszikus kulturális események látogatását. A számítógép, a videójátékok és az internet használata
azonban fontos szerepet tölt be életükben. Szinte magától adódik az a feltételezés,
hogy a „kulturális tevékenységek” és a „technológiai csodák” a „trendek” szindrómáján keresztül értelmezhetõk. A gazdasági tényezõ akkor lép be a képbe, amikor arra
reflektálunk, hogy milyen hatással lehet az ilyen helyzet azokra, akik nem rendelkeznek a megfelelõ anyagi háttérrel, vagy azokra, akik többet költenek, mint amennyit
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megengedhetnek maguknak. Lehetséges következménynek tekintik a lavina-effektust
a kedvenc szórakozásra és hobbira költés esetében.
Ami egyértelmûen hiányzik ebbõl, az egy strukturált nézõpont kialakítása arról,
hogyan lehetne fölhasználni az idõt (intelligensen?), és mely források illeszkednek
adekvát módon egy fiatal szabadidõs szükségleteihez. Coffield mintavariánsokhoz
kapcsolódó elemei segíthetik az olvasót annak megértésében, hogy milyen kockázati
pontok és a sebezhetõséghez vezetõ utak alakulhatnak ki a fiatalok szabadidõs mintáiban. Az a kontextus, amelyen belül egy fiatal cselekszik, magában foglalja (többek között) a megszerzett oktatási hátteret. Ha például továbbra is változatlan marad az a
helyzet, amikor az iskolai programok, a sport- és a tanterven túli tevékenységek inkább
kiegészítik a formális tantárgyi rendet, és nem annak integráns részei, akkor nem lehet csodálkozni azon, ha a fiatalok úgy szocializálódnak, hogy a szabadidõt csak az „iskolai idõt”, késõbb pedig a „munkaidõ” kiegészítésének tekintik. Ugyanez vonatkozik
az informális oktatás területére, ahol a tevékenységek rendje vagy a sportra koncentrál (ezen belül pedig egy adott sportágra, például a futballra, a kosárlabdára vagy a jégkorongra), vagy pedig éppen a hobbik, szabadtéri tevékenységek vagy a közösségi
munka hiánya a szembetûnõ. Mindkét esetben a szabadidõt vagy a szórakozást meglehetõsen szûken értelmezik. Tekintettel a szabadidõ korábban már említett fontosságára, ennek a helyzetnek a veszélyessége megkerülhetetlenül fontos.
A források elérhetõségét tekintve a társadalom egyéb mezõi is képbe kerülnek a formális és informális oktatáson kívül. Ha azt a nézetet vesszük alapul,
hogy a szolgáltatások skálájának bõvülése a használói kör választási lehetõségeit is szélesíti, akkor a költségtényezõ természetesen a kevésbé jómódúakkal
szemben diszkriminatív tényezõként fog mûködni.

A túlságosan bõséges szolgáltatások versenyt eredményezhetnek, ami hosszú távon
megerõsítheti azt, amit Dubet „stratégiai út”-nak nevezett [142]. Itt egy újabb kockázati pontra bukkanunk, amely csapdájába ejtheti a fiatalokat. A verseny tágabb értelmezése magában foglalja például a korábban már említett hivalkodó fogyasztást. Ez az
út sebezhetõséghez vezet, mert cselekvésre ösztönzi az egyént, függetlenül attól, hogy
rendelkezik-e a megfelelõ tõkével korlátai felismerésére (kulturális tõke) vagy a szolgáltatás „megvásárlására” (gazdasági tõke).
(c) A szabadidõ kommerszializációja a modern, piaci társadalmak piacorientált fejlõdésének szinonimája. Egyik közvetlen megnyilvánulása az, hogy a szabadidõipar növekedése segít munkahelyeket teremteni. Bizonyos esetekben, amikor a turizmus fõ
gazdasági faktornak számít (például a mediterrán országokban), a részmunkaidõs, szezonális állásokat – fõleg a fiatalok számára – a munkaerõpiac pozitívumának tekintik.
Ebbõl következõen egy ország pénzügyi bevételei, amelyek a bõvülõ szolgáltatásokból
származnak, komoly hatással vannak a szabadidõs tevékenységek piaci értékére.
A közgazdaságban a komoly infrastruktúra az erõs, fejlõdõképes gazdaság alapfeltétele.
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Mindez azt sugallja, hogy minél komolyabb a befektetés (vállalkozás), annál kecsegtetõbb a pénzügyi siker lehetõsége. A gyakorlatban mindez azonban a szabadidõs
kínálatnak inkább egy felnõtt szempontú megközelítése. Úgy tûnik, hogy a szabadidõs
lehetõségekhez jutás körülményeit a felnõtt politikusok és vállalkozók határozzák
meg, s itt a paternalizmus egy nyersebb formája dominál. A fiatalok „felnõttségi próbáját” a szabadidõ pénzköltési vetülete felé irányítják és azon elfogadott felfogás felé,
hogy a fiatalok amúgy sem képesek a maguk szabadidõ-eltöltési formáinak megteremtésére. A fiatalok autonómiáját, önigazgatását és kezdeményezõ készségét burkoltan
megfojtják. Ez a helyzet összezavarja a fiatalokat, ugyanis a szabadidõt inkább a tevékenységek, mint az elvárások közé sorolja. [143]. Ezt a nézetet az is alátámasztja, ahogyan Franciaországban felülvizsgálják a szabadidõ politikáját. Az egyik megfontolás
alatt álló megközelítés a szolgáltató intézmények és tevékenységek bõvítése azzal a
szándékkal, hogy szélesebb körû és demokratikusabb választási lehetõséget hozzanak
létre. Egy ilyen változás azonban nem feltétlenül jelenti a használói kör szélesedését
(Franciaországi Jelentés, 1998).
Sõt a fiatalok tömeges összeverõdése a stratégiai pontokon, a szórakozóhelyek
környékén (ténfergés!) sok országban nem szokatlan látvány. Úgy tûnik, fõleg azért
mennek oda, hogy „együtt legyenek más fiatalokkal” úgy, hogy nem feltétlenül fogyasztják el azt, amit a szolgáltató nyújt. A kért árak túlzóak és a reklámozott engedmények akár károsak is lehetnek. A rave partykon például egy üveg víz ára (ezeken a
helyeken a rengeteg mozgással járó tánc többnyire kiszárítja a szervezetet) gyakran
háromszor annyiba kerül, mint máshol (Collin és Godfrey, 1997). A speciális ajánlatok általában rendkívül drága belépõket takarnak azzal a kedvezménnyel, hogy az
italfogyasztás ingyen van. A túlzott italfogyasztás és következményei ilyen körülmények között könnyen megjelenhetnek. Abban, hogy a fiatalok csak megjelennek bizonyos helyeken vagy belépõt is váltanak, megfigyelhetõ a szabadidõs szolgáltatásokból
való kirekesztõdés folyamata.
Ennek az érvnek az alátámasztásához talán érdemes idézni abból az értékelésbõl,
amit az Európa Tanács által kijelölt szakértõi csoport készített a holland ifjúságpolitika vonatkozásairól. Az alábbi megállapítás az 5.3 szakaszban található:
Valószínûleg egyetlen ifjúságpolitikai kezdeményezés sem tudja felszámolni vagy
helyettesíteni a szabadidõ és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek kommerszializációját. Ez általános tendencia a fejlett országokban. A fiatalok sokkal könynyebben
kerülnek a potenciális fogyasztó helyzetébe, befolyásolják õket a kritikátlanul elfogadott médiareklámok – és rendkívül nehezen menekülnek meg a társadalmi lét minden elemének kommerszializációs folyamataitól. Manapság mindenkit arról próbálnak meggyõzni, hogy váltson életstílust, így a folyamat további része automatikus.
Mivel a fiatalok sokkal könnyebben próbálnak ki új társadalmi divatokat, életstílusokat, ezáltal sokkal egyszerûbben manipulálhatók. „A jó fogyasztó nem kritikus, paszszív és automatikusan fogyaszt.”
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Szintén a szabadidõs tevékenységek területén jelentkezik a nem formális oktatási
kezdeményezések kihívása: tenni valamit a passzív fogyasztóvá válás folyamata ellen,
ami a civil társadalomra is veszélyt jelenthet.
Megérkeztünk a kockázati pontok és a sebezhetõség témaköréhez. Coleman (1979)
gyújtópont-elmélete emlékeztet bennünket arra, hogy a fiataloknak szükségük van arra, hogy olyan kapcsolatokat építsenek ki a kortársaikkal és a felnõttekkel, amelyekben mind a „ténfergés”-t, mind a felnõttek világába lépést „legitim” elvárásnak lehessen tartani. Amit ezután talán a kockázathoz és sebezhetõséghez vezetõ ösvények
megtestesítõjének lehetne nevezni, az a környezet (Coffield ökológiai elmélete), ami a
fiatalokat körülveszi. Talán így jobban érthetõ, hogyan is használja Coffield az „ökológia” szót, mivel – ahogy kimutattuk – a kommerszializáción keresztüli kirekesztés elemei, a magas költségek miatti elérhetetlenség és a lehetõség hiánya arra, hogy saját stílusuknak megfelelõ tevékenységeket alakítsanak ki, mind a szabadidõ területéhez
tartozik.

meghatározása terén, amelyek veszélyeztetett helyzetekhez vezethetnek. Olyan lehangoló az általános helyzet, hogy állandóan arra kell emlékeztetni, hogy mit kellene tenni ahelyett, hogy mit teszünk most? A sportszerûség végett a következõ részleteket érdemes megemlíteni az egyes jelentésekbõl:

KÖVETKEZTETÉSEK

• Hozzájárulás az Európai Statútumhoz és annak alkalmazása, különös tekintettel a fiatalok részvételére a Városi és Regionális Életben (Szlovákia).

Amikor tizennégy éves kölyök voltam, apámat annyira tudatlannak tartottam, hogy alig
bírtam elviselni a jelenlétét. Ám amikor huszonegy lettem, megdöbbentett, milyen sokat tanult hét év alatt. (Mark Twain)

Mark Twain humorérzéke és éleslátása egyértelmû a fenti burkolt gyanúsításban.
Az apja tanulási képességére tett megjegyzésben föllelhetõ célzásnak, hogy arra kellene sarkallni a felnõttek társadalmát, hogy gondolja végig elképzeléseit a helyes gyakorlatról, a fiatalokat pedig arra ösztönzi, hogy jobban fogadják el a társadalom valóságát
és jobban ismerjék fel a szándékokat. Marknak hét évébe telt annak felismerése, hogy
apja tanácsai és elõrelátása végül is jogosak voltak. Szintén hét évig tartott az az idõszak, ami alatt az apjára hárult a felelõsség, hogy kitaposta az utat Twain sikeres útjához. Talán nem idõszerûtlen Twain megfigyelését a szabadidõs terület kockázathoz és
sebezhetõséghez vezetõ útjaira is vonatkoztatni, és optimistán zárni ezt a tanulmányt.

• A jobban egyénre szabott szolgáltatás gondolata mostanra úgy tûnik, egyre inkább
teret nyer az olyan sport- és szabadidõs jegyek bevezetésével, amelyek a la carte elérhetõséget biztosítanak a fiatalok számára a szabadidõs tevékenységek palettáján
(Franciaország, 1998).
• A „Scoops” (középiskolai alapú) és a „Young Enterprise” (középiskola utáni), üzletorientált projektek, amelyek célja, hogy a fiatalokat arra ösztönözze, hogy termeljenek, ne pedig fogyasszanak; a „Skolasport” program pedig egy ingyenes hétvégi
sportiskola, amit az Ifjúsági és Sportminisztérium mûködtet (Málta, 1998).
• Az olyan témakörök, mint az emberi jogok, a szegénység, a harmadik világ, a béke, a
diszkrimináció és a környezetvédelem rendkívül érdeklik a fiatalokat, készek és hajlandók elmondani róluk a véleményüket (Holland Ifjúságpolitikai Értékelés).

• Fontos megemlíteni, hogy rengeteg fiatal kész bekapcsolódni a munkába az önkéntes tevékenységek területén (Szlovénia).
• A szabadidõs politika elsõsorban nem a sebezhetõ fiatalok felé irányul. Ehelyett a
szándék az, hogy mindenki számára biztosítsanak egy magas színvonalat, és ezáltal
tegyenek a sebezhetõség ellen a nagy kockázatú csoportokon belül (Svédország).

Az egyik alapelv, ami az európai országokban tapasztalható szabadidõs trendek fenti ismertetésébõl ered, azt a bölcsességet érinti, ami egy olyan társadalom
alapjainak lefektetéséhez szükségeltetik, amely féltékeny alapelveire, az egyenlõsségre és méltányosságra a szabadidõ oktatásában és szolgáltatásaiban.

A kutatóknak többet kellene foglalkozni a nyíltan és elsõdlegesen a fiatalok szükségleteire alapozott helyes gyakorlatokkal, valamint a társadalmi struktúra jelenlegi,
mindent átható vonatkozásaira épített sikertörténetekkel, amelyeknek sokkal nagyobb
nyilvánosságot kellene biztosítani. Meglehetõsen sajnálatos, hogy az egyes országok jelentéseiben csak kevés ilyen eset fordult elõ. Sokkal több történt az olyan folyamatok
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! Simon Tamás – Molnár Mihályné – Szekeres Kálmánné: Az AIDS-szel kapcsolatos ismeretek és elkerülési
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! Simon Tamás: A Semmelweis Orvostudományi Egyetem hallgatói által a középiskolákban végzett AIDS
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! Popper Péter – Hegedûs T. András – Feuer Mária – Lajti Rudolf – Glauber Anna: Beilleszkedési zavarok
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! Vetró Ágnes: A tömegkommunikáció hatása az ifjúságra (p. 141-152.) In: Egészségfejlesztés.
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Lõrincz József, D. /Románia/: Benyomások a Közép-Európai Egyetemrõl
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! Balogh Sándor /kriminológia/: Kultúra – szubkultúra – bûnözés (p. 73-89.) In: A személygépkocsi-gyalogos
elütéses balesetek elemzése. – Kultúra – szubkultúra – társadalmi változások – bûnözés. – A büntetõjogi
kodifikáció kérdései a Magyar Kriminológiai Társaság tisztújító közgyûlésén. [Szerk.]: Lévai Miklós. Bp.
Magyar Kriminológiai Társaság, 1993.
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módszerei. Kutatási technikák családvédelem /szociális/; családpolitika; gyermekvédelem; ifjúságvédelem;
statisztikai adatgyûjtemény; statisztikai elemzés; nevelõotthon; 1992
! Társadalom – iskola – gyermek. Szöveggyûjtemény. [Szerk.]: Budai István. [Közread. a/z/] Vitéz János Római Katolikus Tanítóképzõ Fõiskola. Esztergom, 1993.
! Orvosi szociológiai tanulmányok. [Szerk.]: Kolozsi Béla. Bp., Semmelweis Orvostudományi Egyetem TTI
Orvosi Szociológiai Csoport 2. köt. Teoretikus tanulmányok. , 1993. 188 p. Bibliogr. tanulmányonként
! Rácz József: Az ifjúkori problémaviselkedések és a "pszi-intézményegyüttes" kapcsolata: elméleti megközelítés = M. Pszichol. Szle 48-49. 1992-1993. 5-6. (499-516.)
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1994
! Aczél Anna, B.: A gyermekvédelem dilemmái Magyarországon = Eszmélet 1994. /21-22/. (66-78.)
! Agócs, Peter – Agócs Sándor: Youth in post-communist Hungary. [Ifjúság a posztkommunista Magyarországon] = Society 31. 1994. 3. (76-81.)
! Albert Fruzsina – Dávid Bea: Magyarországon tanuló külföldi diákok kapcsolathálózati jellemzõi =
Szociol. Szle 4. 1994. 3. (81-91.)
! Albert-Lõrincz Enikõ: Serdülõkori veszélyeztetettség néhány vetülete Marosvásárhelyen = "Végeken" 5.
1994. 2. (92-95.)
! Allen, Paula – et al.: Iskoláskorú terhes lányok, iskoláskorú szülõk. [Ford.]: Nagy Nóra (p. 135-140.) In: Tanulmányok a gyermekjólét körébõl, Esztergomi Vitéz János Tanítóképzõ Fõiskola – Hajdúböszörményi
Óvónõképzõ Fõiskola 4. köt. Gyerekek, kamaszok krízisben. Szöveggyûjtemény szociális képzésben résztvevõ hallgatóknak. [Szerk.]: Budai István. Esztergom, 1994.
! Aszmann Anna – Mándoki Rózsa: Magyar iskolás gyermekek szexuális magatartása, AIDS/HIV fertõzés
terjedésével kapcsolatos ismeretszintje, a fertõzöttekhez történõ viszonyulása = Egészségnev. 35. 1994. 4.
(158-160.)
Országos reprezentációjú felmérés a 15-18 éves diákok között
! Balázs Géza: Beszélõ falak: ötszáz különféle magyar graffiti. Bp., ELTE, 1994. 90 p.
! Bagdy Emõke: Családi szocializáció és személyiségzavarok. (1977. 3. kiad.) Bp., Nemzeti Tankvk., 1994.
138,[2] p. Bibliogr. p. 133-136 /Pszichol. és pedag. nevelõknek/
! Balázs Magdolna: Az Ifipark = Bp. Negyed 2. 1994. 1./3/. (137-150.)
Az ifjúsági szubkultúra kultikus helye volt a budai Ifjúsági Park
! Bán Péter: Terápiás közösségek szerepe kábítószerfüggõ fiatalok rehabilitációjában = Szociális Munka 6.
1994. 1. (36-40.)
! Bárdossy Ildikó: = M. Pedagóg. 94. 1994. 3-4. (355-356.)
ismertetettje: Várnagy Elemér: Cigány fiatalok a nagyvilágban
! Bella Balázs: Ifjúságpolitika – árnyékban = Társ. Szle 49. 1994. 12. (53-59.)
! Benedek András: Most és mindörökké...? – a pályakezdõk munkanélküliségérõl – = Munkaü. Szle 38. 1994.
6. (7-12.)
! Berki Sándor: A katonafiatalok problémáinak kezelési modellje. (Gépirat) Bp., 1994. 130 p.
Akadémiai védésre elfogadott kandidátusi értekezés. Hozzáférhetõ: az MTA könyvtárában
! Berki Tamás: Amatõr rock (p. 191-197.) In: A Magyar Mûvelõdési Intézet évkönyve 1. 1993-1994. [Szerk.]:
Halász Péter. Bp. MMI, 1994.

! Buda Béla: A személyiségfejlõdés és a nevelés szociálpszichológiája. (3. kiad.) Bp., Nemzeti Tankvk., 1994.
323,[1] p. Bibliogr. p. 309-318. /Pszichol. és pedag. nevelõknek/
! Budai István: Gyermekvédelem az iskolában és/vagy iskolai szociális munka = Család, Gyermek, Ifj. 3.
1994. 5. (3-7.)
! Bugán Antal: Érték és viselkedés. Az érték- és emberfelfogás alakulása 12 és 16 éves fiatalok, szüleik és pedagógusok vizsgálatában. Bp., Akadémiai K., 1994. 219 p. Bibliogr. p. 151-153 /Pszichol. a gyakorlatban, 49./
! Conte, John R.: A gyerekekkel szembeni szexuális erõszak. [Ford.]: Margitta Nóra (p. 69-90.) In: Tanulmányok a gyermekjólét körébõl, Esztergomi Vitéz János Tanítóképzõ Fõiskola – Hajdúböszörményi Óvónõképzõ Fõiskola 4. köt. Gyerekek, kamaszok krízisben. Szöveggyûjtemény szociális képzésben résztvevõ hallgatóknak. [Szerk.]: Budai István. Esztergom, 1994.
! Conte, John R.: A gyermekkel szembeni szexuális erõszak. [Ford.]: Margitta Nóra = Család, Gyermek, Ifj.
3. 1994. 1. (21-28.)
! Csapó Benõ: Középiskolás tanulók véleménye a társadalmi és iskolai változásokról = M. Pedagóg. 94. 1994.
3-4. (207-228.)
! Csepeli György: Children of a Paradise lost. Change and continuity in young Hungarians' political
socialization. [Az elveszett Paradicsom gyermekei. Változás és folyamatosság a magyar fiatalok politikai
szocializációjában] (p. 246-259.) In: From subject to citizen. [Szerk.]: Csepeli György – German, Daniel B.
– Kéri László – Stumpf István. Bp., 1994. / B 10/
! Cseres Judit: Erõszak a családban = Rendészeti Szle 32. 1994. 6. (11-20.)
A gyermekekkel szemben
! Csikszentmihalyi, Mihaly – Rathunde, Kevin – Whalen, Samuel: Talented teenagers. The roots of success
and failure. [Tehetséges tizenévesek. A siker és a kudarc gyökerei.] (1993. Repr.) Cambridge – New York –
Oakleigh, Cambridge Univ. Pr., 1994. X,307 p. Bibliogr. p. 287-298
! Csizmár Gábor: Útközben... Összefoglaló a gyerekek és fiatalok, valamint a nem-kormányzati szektor helyzetérõl Magyarországon (p. 123-163.) In: Jelentés a gyerekek helyzetérõl Magyarországon, 1993. [Szerk.]:
Trencsényi László – Papp György – Radics T. Péter. Bp. Borsodi Ny., 1994.
! Csongrády Béla: Huszadik ifjúsági nyári egyetem Salgótarjánban. Nemzetközi eszmecsere a kisebbségrõl,
az idegengyûlöletrõl = Család, Gyermek, Ifj. 3. 1994. 5. (46-47.)
A fiatalok problémái a rendszerváltás utáni Kelet-Európábn
! Csorba János – Dinya Elek – Párt Sarolta – Solymos János: Életesemény-kutatás és serdülõkor. A középiskolás életesemény-kérdõív bemutatása = M. Pszichol. Szle 34. 1994. 1-2. (66-83.)
! Csorba János – Dinya Elek: Tanulmányi eredmény, diszfunkcionális attitûdök és személyiségdimenziók
szakközépiskolás leánytanulóknál = Pszichol. 14. 1994. 1. (85-107.)

! Bíró Endre: A gyerekek jogi helyzetének néhány alapkérdése = Társ. Szle 49. 1994. 10. (78-83.)

! Csókay László: A gyermekvédelem gyakorlata Ausztriában (p. 19-42.) In: A gyermekvédelem nemzetközi
gyakorlata. [Szerk.]: Hazai Vera – Herczog Mária. Bp. Pont, 1994. / B 10/

! Bodóczky Ágnes: Pedagógusjelölt kollégista hallgatók életmódjának fõbb jellemzõi a Kecskeméti Tanítóképzõ Fõiskolán = Testnev. és Sporttud. 25. 1994. 2. (47-55.)

! Csókay László: A gyermekvédelem gyakorlata Németországban (p. 161-211.) In: A gyermekvédelem nemzetközi gyakorlata. [Szerk.]: Hazai Vera – Herczog Mária. Bp. Pont, 1994. / B 10/

! Bodóczky Lászlóné: Pedagógusjelöltek egészségmagatartása = Iskolakult. 4. 1994. 14. (7-13.)

! Dahrendorf, Ralph: A modern társadalmi konfliktus. [Ford.]: Berényi Gábor = Európai Szle 5. 1994. 4. (67-79.)

! Bonifert Mária: Mibõl élnek az egyetemisták? Minden harmadik munkát vállal szorgalmi idõben vagy szünidõben = Népszabadság 52. 1994. 108. (22.)

! Davidov, Vaszilij V.: A gyermekek és a fiatalok helyzete a mai Oroszországban. Változások az oktatásban és
a nevelésben. [Ford.]: Szekszárdi Ferencné = Új Ped. Szle. 44. 1994. 7-8. (51-56.)

! Bordásné Terjék Gizella: A gyámhatóságok és a nevelési-oktatási intézmények kapcsolatai (p. 22-32.) In: Kalauz. Gyermekvédelmi feladatok ellátásához a közoktatásban és a szociális ellátásban. [Szerk.]: Gáspár Károly. OKKER Oktatási Iroda, 1994.

! Dési János: Angyalföldi Sieg Heil. „A számla még nincs kiegyenlítve” = Múlt és Jövõ. Új foly. 5. 1994. 2.
(54-61.) A fiatal szkinhedekrõl

! Borvölgyi Katalin: A szabadság fogalmáról = Szimbiózis 3. 1994. /3/. (41-54.)
Három különbözõ világnézetû fiatallal készült interjú feldolgozása
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! Domszky András: Bevezetõ gondolatok a gyermekvédelem értelmezéséhez (p. 9-18.) In: A gyermekvédelem
nemzetközi gyakorlata. [Szerk.]: Hazai Vera – Herczog Mária. Bp. Pont, 1994. /
! Domszky András: A gyermek- és ifjúságvédelem rendszere Magyarországon (p. 270-328.) In: A gyermekvédelem nemzetközi gyakorlata. [Szerk.]: Hazai Vera – Herczog Mária. Bp. Pont, 1994. /
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! Drosztmérné Kánnai Magdolna: A fõvárosi intézményes gyermekvédelem struktúrája, története és problémái (p. 8-16.) In: Kalauz. Gyermekvédelmi feladatok ellátásához a közoktatásban és a szociális ellátásban.
[Szerk.]: Gáspár Károly. OKKER Oktatási Iroda, 1994. / B 10/

! Gárdos Attila – Vajda Éva: A gyermek jogainak védelme a nemzetközi jogban (p. 11-81.) In: Jelentés a gyerekek helyzetérõl Magyarországon, 1993. [Szerk.]: Trencsényi László – Papp György – Radics T. Péter. Bp.
Borsodi Ny., 1994. / B 10/

! Dunham, Jack – Jones, Ray: A serdülõkori stresszhelyzetek és a fejlõdés kínálta források. [Ford.]: Pazonyi
Judit (p. 6-27.) In: Tanulmányok a gyermekjólét körébõl, Esztergomi Vitéz János Tanítóképzõ Fõiskola –
Hajdúböszörményi Óvónõképzõ Fõiskola 2. köt. Szociális munka kamaszokkal és fiatalokkal. Szöveggyûjtemény szociális képzésben résztvevõ hallgatók számára. [Szerk.]: Budai István. Hajdúböszörmény, 1994. /
B 10/

! Georgieva, Kamelia: Telivision influence on political socialization of teenagers in Bulgaria. [A televízió hatása a tizenévesek politikai szocializációjára Bulgáriában] (p. 393-402.) In: From subject to citizen. [Szerk.]:
Csepeli György – German, Daniel B. – Kéri László – Stumpf István. Bp., 1994.

! Eiben Ottó – Barabás András – Pantó Eszter: Körperliche Entwicklung von Stadt- und Landkindern in
Ungarn. [Városi és falusi gyermekek növekedése és fejlõdése Magyarországon] = Anthrop. Közlem. 36.
1994. 1-2. (101-127.)

! Goodman, Paul: Az anarchizmus fekete zászlaja. [Ford.]: Náday Judit (p. 82-90.) In: Anarchizmus ma. Bp.
T-Twins Kiadó, 1994. / B 10/
A Columbia Egyetem diáklázadásáról, a különbözõ anarchista szellemû „brigádokról” és a hippimozgalomról

! Eszényi József – Komor Levente: SOR – SORS. Sorkatonák a Magyar Honvédségben. [Közread. a] Magyar
Honvédség Okt. és Kult. Anyagellátó Közp. Bp., 1994. 63 p. /Honvéd tudósok, 4./

! Gibicsár Gyula: A gyermek- és ifjúságvédelem helyzete és feladatai – ügyészi szemmel = Valóság 37. 1994.
11. (39-44.)

! Gyarmati Szabó Éva: A gyermekvédelem kiszolgáltatottsága = Népszabadság 52. 1994. máj. 28. /123/. (13.)

! Farkas Péter /oktatáskutató/: A hátrányos helyzetû fiatalok szakképzése Magyarországon. Eredmények,
nyitott kérdések, javaslatok az oktatási- és a szakképzéspolitika számára = Szakokt. 44. 1994. 9. (5-8.)

! Gyenis Gyula: Az obesitás gyakorisága magyar egyetemi hallgatóknál = Anthrop. Közlem. 36. 1994. 1-2.
(59-67.)

! Fehérvári Anikó: A fiatal munkanélküliek vágyai és esélyei = Educatio 3. 1994. 4. (676-680.)
Három megyében felvett 312 kérdõív feldolgozása

! Gyõrik Edit: A „Belvárosi Tanoda” alapítvány tevékenysége = Szociális Munka 6. 1994. 3. (184-194.)

! Fehérvári Anikó – Györgyi Zoltán /vallás/ – Tót Éva: Ifjúsági munkanélküliség – Megyei esettanulmányok.
Bp., Oktatáskutató Int., 1994. 69 p. Bibliogr. p. 69 /Kutatás közben, 200./
! Fratczak-Rudnicka, Barbara – Garlicki, Jan – Holly, Romuald – Martinez, Victor – Ulinski, Tadeusz –
Zelichowski, Richard: Warsaw students' knowledge and opinions concerning the European Community.
[Varsói egyetemisták ismeretei és véleményei az Európai Közösségrõl] (p. 270-297.) In: From subject to
citizen. [Szerk.]: Csepeli György – German, Daniel B. – Kéri László – Stumpf István. Bp., 1994.
! Friday, Paul C.: A fiatalkori bûnözés Svédországban: Aktuális irányzatok és elméleti következtetések = M.
Jog 41. 1994. 7. (430-436.)
! Gagyi József: Fiatalok és migráció /a máréfalvi fiatal korosztályok migrációs viselkedése/ = Antrop. Mûhely 2. 1994. 4. (27-41.)
! Garami Erika – Dezséry Judit – Wingender István: A diákok és az egészségmegõrzés. [Közread. a] Nemzeti Egészségvédelmi Intézet. (Gépirat) Bp., 1994. 105 p.
! Garami Erika – Tóth Olga: Ifjúság 1993. Társadalmi, családi helyzet – politikai attitûdök (p. 141-210.) In:
Magyarország átalakulóban. Bp. Népjóléti Minisztérium, 1994.
! Garami Erika – Tóth Olga: Ifjúság [ezerkilencszázkilencvenhárom] 1993. Társadalmi, családi helyzet és politikai attitûdök. Kutatási beszámoló. [Közread. a] TÁRKI. Bp., 1994. 110 p.
A Népjóléti Minisztérium megrendelésére készült vizsgálat a 14-18 éves korosztályról. TÁRKI belsõ kiadvány

! Hanák Katalin: Variációk egy témára. /A gyermekvédelem megújítása/ (p. 97-110.) In: [Harminc] XXX.
1963-ban alakult meg a Szociológiai Kutatócsoport. [Szerk.]: Kemény István – Gábor László. Bp.
AKAPRINT, 1994.
! Hazai Vera: A gyermekvédelem gyakorlata Franciaországban (p. 67-93.) In: A gyermekvédelem nemzetközi
gyakorlata. [Szerk.]: Hazai Vera – Herczog Mária. Bp. Pont, 1994. / B 10/
! Hazai Vera: A gyermekvédelem gyakorlata Hollandiában (p. 94-130.) In: A gyermekvédelem nemzetközi
gyakorlata. [Szerk.]: Hazai Vera – Herczog Mária. Bp. Pont, 1994.
! Hámori Péter: Portugália mint „bezzegország”. A magyar ifjúkatolikusok útkeresése és a portugál minta =
Valóság 37. 1994. 6. (56-65.)
! Herczog Mária: Egy elszalasztott lehetõség = Család, Gyermek, Ifj. 3. 1994. 2. (1-3.)
Megszûnõ és alakuló nevelõintézetek körüli szakmai és társadalmi vitáról
! Herczog Mária: A gyermekvédelem gyakorlata az Amerikai Egyesült Államokban (p. 222-269.) In: A gyermekvédelem nemzetközi gyakorlata. [Szerk.]: Hazai Vera – Herczog Mária. Bp. Pont, 1994. /
! Herczog Mária: A gyermekvédelem gyakorlata Finnországban (p. 43-66.) In: A gyermekvédelem nemzetközi gyakorlata. [Szerk.]: Hazai Vera – Herczog Mária. Bp. Pont, 1994.
! Herczog Mária: A gyermekvédelem gyakorlata Nagy-Britanniában (p. 131-160.) In: A gyermekvédelem
nemzetközi gyakorlata. [Szerk.]: Hazai Vera – Herczog Mária. Bp. Pont, 1994. /

! Garami Erika – Tóth Olga: A [tizennégy-tizennyolc] 14-18 éves fiatalok helyzete, politikai attitûdjei (p. 378395.) In: Társadalmi riport 1994. [Szerk.]: Andorka Rudolf – Kolosi Tamás – Vukovich György. Bp. Print
Pack Ny., 1994.

! Herczog Mária: A gyermekvédelem szerkezeti és szakmai dilemmái. Kandidátusi értekezés. Bp., 1994.
[4],236,17 lev. Bibliogr. 7-17 lev.

! Garbarino, James – Gabarino, Anne C.: A kõbölcsõ mint olyan, avagy a gyermekek érzelmi bántalmazása.
[Ford.]: Margitta Nóra (p. 45-68.) In: Tanulmányok a gyermekjólét körébõl, Esztergomi Vitéz János Tanítóképzõ Fõiskola – Hajdúböszörményi Óvónõképzõ Fõiskola 4. köt. Gyerekek, kamaszok krízisben. Szöveggyûjtemény szociális képzésben résztvevõ hallgatóknak. [Szerk.]: Budai István. Esztergom, 1994.

! Horváth Zsuzsanna: Olvasás, szövegértés. Az olvasás értelmezése a vizsgálat keretében = Új Ped. Szle. 44.
1994. 7-8. (97-109.)

! Gábor Kálmán: Az ifjúság korszakváltása és az ifjúsági elit átalakulása (p. 6-15.) In: Az ifjúság és az elit. Bp.
Oktatáskutató Int., 1994. / B 10/

! Herczog Mária: Az iskolai gyermekvédelemrõl = Család, Gyermek, Ifj. 3. 1994. 5. (1-2.)

! Ihász Márta: A fõvárosi gyermekvédelem – Helyzetelemzés – (p. 174-180.) In: Szöveggyûjtemény a társadalmi egyenlõtlenségek tanulmányozásához. Oktatási segéganyag középfokú szociális képzéshez. [Szerk.]: Havas Katalin – Somorjai Ildikó. Bp. Techno Inter, 1994. / B 10/

! Gábor Kálmán: Skinheadek és ifjúsági kultúra (p. 67-70.) In: Sárközi Judit: Kopaszok. Bp. Educatio, 1994.

! Ihász Márta: Utógondozás a gyermekvédelemben (p. 108-113.) In: Kalauz. Gyermekvédelmi feladatok ellátásához a közoktatásban és a szociális ellátásban. [Szerk.]: Gáspár Károly. OKKER Oktatási Iroda, 1994.

! Gábor László – Szalai Júlia: Az én ötvenhatom, a te ötvenhatod, az õ ötvenhatjuk. Tizenévesek a forradalomról = [Kétezer] 2000 6. 1994. 1. (11-20.)

! Ilia Katalin: Devianciák alakulása 1992-ben a Békés megyei Gyermek- és Ifjusági Gondozóban = Szociális
Munka 6. 1994. 1. (53-54.)
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! Kardos Ferenc: Az ifjúsági információs irodák szerepe az ifjúságvédelemben = Család, Gyermek, Ifj. 3.
1994. 1. (36.)
! Kaszás Marianne: Az egyesületi karitásztól az állami gondoskodásig. Szociális gyermekvédelem a századfordulón Budapesten = Szociol. Szle 4. 1994. 1. (127-145.)
! Kántor Zoltán: Új generáció? Vázlat a temesvári magyar diákság és diákélet önszervezõdési kísérleteirõl =
Korunk. 3. foly. 5. 1994. 2. (35-45.)
! Kántor Zoltán: Vázlat a romániai magyar ifjúsági elit kialakulásáról és szervezõdésérõl (p. 31-40.) In: Az ifjúság és az elit. Bp. Oktatáskutató Int., 1994. / B 10/
! Kárpáti Andrea: Ungarische Jugendliche in den neunziger Jahre: Ideale, Meinungen, Erwartungen. [A magyar ifjúság a kilencvenes években. Gondolatok, vélemények, várakozások] (p. 79-92.) In: Bildung und
Erziehung in Europe – 32. Beiheft des Zeitschrifts für Pädagogik. [Szerk.]: Benner, D. – Lenzen, D.
Weinheim – Basel. Beltz, 1994.
! Kopp Mária: A család az ezredfordulón = Vigilia 59. 1994. 12. (902-910.)
! Kovács András /szociológus/: Látencia és mobilizálhatóság = Szociol. Szle 4. 1994. 4. (21-41.)
A kommunikatív vagy funkcionális látencia az, ha a kommunikációban résztvevõk a társadalmi tabuk nyomásának engedve elrejtik valódi véleményüket. A tudati vagy ténybeli látencia az, ha a megkérdezetteknek
valóban nincs véleményük a szóban forgó kérdésrõl. E két tényezõ jelentõségét mérték az antiszemitizmussal kapcsolatban, egyetemi hallgatók körében
! Kovács Gyula: Csoportdinamikai történések vizsgálata a galeri kapcsán = Fõisk. Figy. Plusz 5. 1994. 1. (7787.)
! Kovács Gyula: Az elitgyerekek kábítószer-fogyasztásának vizsgálata életutakon keresztül = Fõisk. Figy.
Plusz 5. 1994. 2. (244-263.)
Egy nyolc fõbõl álló galeri kérdõíves és beszélgetésen alapuló vizsgálata
! Kovács Imre, P.: Adj esélyt! Program a pályakezdõ munkanélküli fiatalok életesélyeinek javítására =
Köznev. 50. 1994. 15. (5.)
! Kovács Judit: A maga módján, de nem a maga erejébõl = M. Nemz. 1994. jan. 3. (4.)
Interjú Herczog Mária szociológussal a gyermekvédelemrõl és a szociálpolitikáról
! Kovács Viktória: Veszélyesek-e a skinheadek? = Népszava 1994. okt. 21. (3.)
Interjú a neonácizmus veszélyeirõl Gábor Kálmán szociológusal
! Kovácsné Tratnyek Magdolna: A pécsi Külváros mint iskola = Embernev. 4. 1994. 3. (30-42.)
Egy pécsi iskola speciális képzési programjáról
! Kozéki Béla: A tanulók egyéni és az iskolák sajátos pszichikus
struktúráinak kölcsönhatása = Fejlesztõ Pedag. 1994. 1. (44-47.)
! Kóta Tünde: Ki vigye el a balhét? = Család, Gyermek, Ifj. 3. 1994. 2. (23-24.)
Gyermekkorúak felhasználása a bûncselekményekben
! Kóta Tünde: Mi az ördög? = Család, Gyermek, Ifj. 3. 1994. 5. (39-40.)
A fõvárosi GYIVI pszichológusa a fiatalokkal folytatott beszélgetéseirõl
! Králné Szabó Piroska: A pártfogó felügyelet helyzete és funkciója Magyarországon és Angliában (p. 147164.) In: Tanulmányok a gyermekjólét körébõl, Esztergomi Vitéz János Tanítóképzõ Fõiskola – Hajdúböszörményi Óvónõképzõ Fõiskola 2. köt. Szociális munka kamaszokkal és fiatalokkal. Szöveggyûjtemény
szociális képzésben résztvevõ hallgatók számára. [Szerk.]: Budai István. Hajdúböszörmény, 1994.
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! Lévai Katalin: „Kellene egy olyan iskolát csinálni, ami az õ bõrükre szabott...” Beszélgetés Györik Edittel,
a Belvárosi Tanoda vezetõjével (p. 80-94.) In: Tanulmányok a gyermekjólét körébõl, Esztergomi Vitéz János
Tanítóképzõ Fõiskola – Hajdúböszörményi Óvónõképzõ Fõiskola 2. köt. Szociális munka kamaszokkal és
fiatalokkal. Szöveggyûjtemény szociális képzésben résztvevõ hallgatók számára. [Szerk.]: Budai István. Hajdúböszörmény, 1994.
! Lévai Miklós: A fiatalkorú bûnelkövetõkkel szemben kiszabható büntetõszankciók reformja (p. 30-47.) In:
Büntetõpolitika, bûnmegelõzés. Tanulmánygyûjtemény a szociális szakképzés szmára. [Szerk.]: Gönczöl
Katalin. Bp. ELTE Szoc. Int. Szociálpol. Tszék, 1994.
! Lévai Miklós: A fiatalkorú bûnelkövetõkkel szemben kiszabható büntetõ szankciók reformja = M. Jog 41.
1994. 6. (340-346.)
! Liskó Ilona: Kudarcok középfokon (p. 48-55.) In: Szöveggyûjtemény a társadalmi egyenlõtlenségek tanulmányozásához. Oktatási segéganyag középfokú szociális képzéshez. [Szerk.]: Havas Katalin – Somorjai Ildikó. Bp. Techno Inter, 1994. / B 10/
! Lovas Lajos: A punk. Alternatív zenei mozgalmak a 80-as években = M. Szle. Új foly. 3. 1994. 10. (10611075.)
! Majoros Márta – Ferenczi Lászlóné – Fodor Lászlóné – Gálné Seres Mária – Jancsó Györgyné: Komplex fõvárosi nevelõotthoni vizsgálat. Zárótanulmány = Bp. Közeü. 26. 1994. 1. (1-7.)
! Mándoki Rózsa – Aszmann Anna: Intelmek az iskolapadból. Önépítés-önpusztítási vázlat tizenévesekrõl =
Egészségnev. 35. 1994. 2. (53-56.)
11-16 éves korosztály körében kerestek választ az egészségi állapot és a tanulmányi elõmenetel, valamint az
iskolai közérzet közötti összefüggésekre
! Máté-Tóth András – Kiss Mária Rita: Tanulható-e a demokrácia? = Új Ped. Szle. 44. 1994. 10. (89-98.)
! Meckley, Debra M.: Az „Alive program”: a kamaszkori öngyilkosság közvetlen prevenciójának modellje.
[Ford.]: Mikecz Róza (p. 133-139.) In: Tanulmányok a gyermekjólét körébõl, Esztergomi Vitéz János Tanítóképzõ Fõiskola – Hajdúböszörményi Óvónõképzõ Fõiskola 2. köt. Szociális munka kamaszokkal és fiatalokkal. Szöveggyûjtemény szociális képzésben résztvevõ hallgatók számára. [Szerk.]: Budai István. Hajdúböszörmény, 1994.
! Meszleny László: Ki hallja meg egy szegény kisgyermek panaszait? Szociológusszemmel a tényekrõl és a
tévhitekrõl = M. Nemz. 57. 1994. 136. (7.)
Interjú Andorka Rudolffal a szegénységrõl
! Méhes Károly: [Két könyv a magyarországi növekedésvizsgálatról] = M. Tud. 1994. 5. (619-621.)
Eiben O. G. – et al.: The Hungarian national growth study. Bp., 1991., Eiben O. G. – et al.: A budapesti longitudinális növekedévizsgálat, 1970-1988. c. könyvekrõl
! Mészáros Lászlóné – Kovács Judit – Víghné Arany Ágnes: Serdülõ korúak szexuális viselkedése, egy felmérés eredményei = Egészségnev. 35. 1994. 3. (110-112.)
! Mikus Gyula: Gyermekvédelem a századelõn. Gegus Dániel és kortársai a századelõ gyermekeinek és veszélyeztetett fiataljainak szocális helyzetérõl = Család, Gyermek, Ifj. 3. 1994. 6. (26-30.)
Gegus Dániel fõvárosi rendõrbíró, többek között a Gyermekvédelem és rendõrség /1927/, A hatósági és társadalmi gyermekvédelem /1914/ c. mûvek szerzõje a maga korában sokat és hatékonyan foglalkozott a gyermekvédelemmel
! Mojzesné Székely Katalin: A „hasznosidõ”-tõl a hasznos életig. /Beszélgetés Lukács Barnával, a kazincbarcikai Don Bosco általános iskola és speciális szakiskola igazgatójával = Esély 6. 1994. 3. (105-123.)

! Kristó Nagy István: Keresztényszociális mozgalmak Magyarországon = Konzervatív Szle 1. 1994. 3-4. (122129.)

! Molnár Edit, S.: A serdülõkorban szülõ nõk családiállapot-változásai, 1983-1993 = Stat. Szle 72. 1994. 7.
(560-576.)

! Laki László /szociológus/: Ifjúság, munkanélküliség, iskola, politika (p. 359-372.) In: Törésvonalak és értékválasztások. Politikatudományi vizsgálatok a mai Magyarországról. [Szerk.]: Balogh István /politológus/.
Bp. MTA Politikai Tud. Int., 1994. / B 10/

! Molnár István: Szakmunkásképzés, migráció az ötvenes /és hatvanas/ évek adatai tükrében (p. 267-278.) In:
Migráció a Kárpát-medencében. [Szerk.]: Micheller Magdolna – Virágné Horváth Erzsébet. Békéscsaba.
Kõrösi Csoma Sándor Fõiskola, 1994.
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! Molnár László /gyermekvédelem/: A gyermek- és ifjúságvédõ intézetek feladata, tevékenysége, jövõje (p. 8694.) In: Kalauz. Gyermekvédelmi feladatok ellátásához a közoktatásban és a szociális ellátásban. [Szerk.]:
Gáspár Károly. OKKER Oktatási Iroda, 1994. / B 10/
! Molnár Péter /magatartáskutató/: Civilizációs fejlõdés, ifjúsági kultúra, jövõkép (p. 378-384.) In: Magyarország a [huszonegyedik] XXI. sz. küszöbén. IV. Magyar Jövõkutatási Konferencia elõadásai. Budapest,
1993. október 8-10. [Szerk.]: Gidai Erzsébet – Besenyei Lajos – Nováky Erzsébet – Tóth Attiláné – Tóth
László /jövõkutató/. Bp., Társadalomkutató- és Elõrejelzõ Intézet, 1994. 2. köt.
! Morgan, S. R.: Gyerekek megbírkózása a válással. [Ford.]: Körösvölgyi Zoltán – Körösvölgyi Tamás (p. 100121.) In: Tanulmányok a gyermekjólét körébõl, Esztergomi Vitéz János Tanítóképzõ Fõiskola – Hajdúböszörményi Óvónõképzõ Fõiskola 4. köt. Gyerekek, kamaszok krízisben. Szöveggyûjtemény szociális képzésben résztvevõ hallgatóknak. [Szerk.]: Budai István. Esztergom, 1994.

Bibliográfia
! Pogány Mária: A népi kollégiumok helye az újkori magyar történelemben. 1-3 = M. Felsõokt. 4. 1994.
6.,7.,8-9. (24-25; 24-25; 25.)
! Pongrácz Adél: A drogambulancia munkája és az esetek (p. 140-146.) In: Tanulmányok a gyermekjólét körébõl, Esztergomi Vitéz János Tanítóképzõ Fõiskola – Hajdúböszörményi Óvónõképzõ Fõiskola 2. köt. Szociális munka kamaszokkal és fiatalokkal. Szöveggyûjtemény szociális képzésben résztvevõ hallgatók számára. [Szerk.]: Budai István. Hajdúböszörmény, 1994.
! Pongrácz Tiborné – Molnár Edit, S.: Serdülõkorban szült anyák társadalmi, demográfiai jellemzõinek longitudinális vizsgálata. [Közremûködõ]: Hablicsek László. [Közread. a] KSH Népességtudományi Kutató
Int. Bp., Orient Press, 1994. 216 p. /KSH Népességtud. Kut. Int. kut. jel., 53./
! Pongrácz Tiborné – Molnár Edit, S.: A serdülõkori szülések néhány egészségügyi vonatkozása = Demográfia 37. 1994. 2. (178-190.)

! Mucsi István – Vizi János: Gyógyszerrel elkövetett öngyilkossági kísérletek a 14-18 éves korcsoportban Budapesten és környékén, 1980-91 = „Végeken” 5. 1994. 2. (35-49.)
J.1 Deviáns magatartás. Alkoholizmus, kábítószerfogyasztás, neurózis, elmebaj, öngyilkosság;

! Pongrácz Tiborné – Molnár Edit, S.: Tizenéves anyák (p. 162-173.) In: Szöveggyûjtemény a társadalmi
egyenlõtlenségek tanulmányozásához. Oktatási segéganyag középfokú szociális képzéshez. [Szerk.]: Havas
Katalin – Somorjai Ildikó. Bp. Techno Inter, 1994.

! Murányi István: Drogfogyasztás a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei középiskolások körében = Esély 6. 1994.
3. (61-85.)

! Preuss-Lausitz, Ulf: Megváltozott gyerekek – változó iskola. A sokféleség pedagógiája a válsággal küzdõ fogyasztói társadalom fiataljai számára = Új Ped. Szle. 44. 1994. 7-8. (56-62.)

! Murányi István: Drogfogyasztás a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei középiskolások körében = Ped. mûh.
/Szabolcs-Szatmár M. T. Mûvel. Oszt./ 20. 1994. 2. (12-18.)

! Radoszáv Miklós: A gyermekvédelem szabályozása, a gyermekvédelemre vonatkozó érvényes jogszabályok
(p. 17-21.) In: Kalauz. Gyermekvédelmi feladatok ellátásához a közoktatásban és a szociális ellátásban.
[Szerk.]: Gáspár Károly. OKKER Oktatási Iroda, 1994. / B 10/

! Murányi István – Jenei Ilona: Mit mondunk a betegnek? A betegtájékoztatással kapcsolatos attitûdvizsgálat orvostanhallgatók körében = Lege Artis Medicinae 1994. szept. (896-IV.)
! Murányi István – Seres Ildikó: A lebegéshez nem kell pótszer. Drogfogyasztás a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei középiskolások körében. Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Ped. Int., 1994. 110 p.

! Rácz G. József – Zétényi Zoltán: Rock concerts in Hungary in the 1980s. [Rock koncertek Magyarországon
az 1980-as években] = Intern. Sociol. 9. 1994. 1. (43-53.)
A „lázadó” hard-rock és underground zenekarok koncertjeinek jellemzõi és szocializációs hatásai

! Nagle, John D.: Political generation theory and post-communist youth in East-Central Europe. [A politikai
nemzedék elmélete és a posztkommunista ifjúság Kelet-Közép-Európában] (p. 25-52.) In: Research in social
movements, conflicts and change. Volume 17. 1994. [Szerk.]: Dobkowski, Michael – Wallimann, Isidor.
Greenwich /Connect./ – London. Jai Press Inc., 1994.

! Sárközi Judit: Kopaszok. [Elõszó]: Fodor Gábor /politikus/. [Közread. a] Oktatáskutató Int. Bp., Educatio,
1994. 70,[1] p. /Educatio füz., 1./
A szkinhedekrõl

! Nagy László Tibor: A szkinhedek és büntetõjogi megítélésük = Esély 6. 1994. 1. (53-63.)
Az írás betétként tartalmaz egy interjút is egy „szkinhedvezérrel”

! Solymosi Judit: Egyesületi mûvelõdési otthonok Franciaországban (p. 51-61.) In: A Magyar Mûvelõdési Intézet évkönyve 1. 1993-1994. [Szerk.]: Halász Péter. Bp. MMI, 1994. / B 10/

! Nickolai, Werner – Quensel, Stephen – Rieder, Hermann: A szociálisan hátrányos helyzetû fiatalokkal foglalkozás nehezítõ tényezõi és alternatív segítõ módszerek alkalmazásának lehetõségei. [Ford.]: Grossmann
Erika (p. 50-63.) In: Tanulmányok a gyermekjólét körébõl, Esztergomi Vitéz János Tanítóképzõ Fõiskola –
Hajdúböszörményi Óvónõképzõ Fõiskola 2. köt. Szociális munka kamaszokkal és fiatalokkal. Szöveggyûjtemény szociális képzésben résztvevõ hallgatók számára. [Szerk.]: Budai István. Hajdúböszörmény, 1994.

! Steiner, Irmgard: = Soziol. Rev. 17. 1994. 1. (36-40.)
ismertetettje: Osteuropäische Jugend im Wandel. Ergebnisse vergleichender Jugendforschung in der
Sowjetunion, Polen, Ungarn und der ehemaligen DDR

! Papp, Giulio: = Lacio Drom 30. 1994. 3-4. (77-78.)
ismertetettje: Várnagy Elemér: Cigány fiatalok a nagyvilágban
! Petrovic, Vesna M.A.: Gyermekek a háborúban. A háború által érintett gyermekeket segítõ hálózat. [Ford.]:
Palla Mária = Család, Gyermek, Ifj. 3. 1994. 3-4. (23-27.) Jugoszláviában
! Péley Bernadette: Serdülõkori beavatási rítusok szerepe az identitásalakulásban = Pszichol. 14. 1994. 4.
(429-471.)
! Pierce, Dean: Tudományos vizsgálat: a szakma felfedezése, helye a szociálpolitika rendszerében és tevékenységének színterei. [Ford.]: Hajdú Judit (p. 54-69.) In: A szociális munka elmélete és gyakorlata. Szöveggyûjtemény. Bp., Semmelweis Kiadó, 1994. 1. köt. Általános szociális munka. [Szerk.]: Hegyesi Gábor –
Talyigás Katalin
! Pik Katalin: A Ferencvárosi /Családsegítõ/ Gyermekjóléti Szolgálatról = Család, Gyermek, Ifj. 3. 1994. 5.
(8-11.)
! Pikó Bettina – Markos Judit – Barabás Katalin: Fiatalok egészség- és rizikómagatartási mintáinak viszgálata
= Egészségnev. 35. 1994. 1. (8-10.)
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! Schád László: Serdülõk családon belül és családon kívül = Szociális Munka 6. 1994. 1. (31-35.)

! Stumpf István: Politikai szocializáció – generációs kihívás – választói magatartás. [Közread. a/z/] MTA Politikai Tud. Int. Gépirat Bp., Századvég K., 1994. 140 p., Bibliogr. p. 133-140
Kandidátusi értekezés
! Strausz Györgyné: Tények, gondolatok az óvodai, iskolai gyermekvédelemrõl (p. 33-47.) In: Kalauz. Gyermekvédelmi feladatok ellátásához a közoktatásban és a szociális ellátásban. [Szerk.]: Gáspár Károly. OKKER Oktatási Iroda, 1994.
! Szabadka Péter: A bûnmegelõzés, prevenció lehetõsége a nevelõotthonban (p. 95-107.) In: Kalauz. Gyermekvédelmi feladatok ellátásához a közoktatásban és a szociális ellátásban. [Szerk.]: Gáspár Károly. OKKER
Oktatási Iroda, 1994. / B 10/
! Szabó Béla: Az orvostanhallgatók AIDS-ellenes tevékenysége Északkelet-Magyarországon 1993-ban =
Egészségnev. 35. 1994. 4. (171-173.)
! Szabó Ildikó /szociológus/: Politizáló fiatalok. I. -"Az összefogás az, ami itt hiányzik"- ; II. -A többség és a
kisebbség- = Új Ped. Szle. 44. 1994. 1., 3. (43-54; 56-68.)
Két csoportos beszélgetés 1993. õszén a budapesti Ady Endre Gimnáziumban, 18 önként jelentkezõ elsõ osztályos részvételével
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! Szabó Iréne: A rendszerváltás nagy vesztese a fiatalság = Népszava 1994. okt. 1. (8.)
Interjú Csizmás G. szociológussal

! Valleur, Marc: Kockázatvállaló viselkedés és szenvedélybetegség. [Ford.]: Komáromi Éva = Világosság 35.
1994. 7. (66-72.)

! Szemerszki Mariann: Az ifjúsági kultúra változásai = Educatio 3. 1994. 2. (320-326.)
! Székely Lajos /pszichológia/: Ifjúságunk egészségnevelési gondjai = Egészségnev. 35. 1994. 4. (149-151.)
Az Átalakulás-kihívás-valóság c. konferencián elhagzott elõadás

! Varga Dávid: Magánnyomozás az eltûnésekrõl = Rendészeti Szle 32. 1994. 8. (45-53.)
A szerzõ a társadalom figyelmét kívánja felhívni az évi 8000-8500 eltûnt egyén kapcsán a jelenség szociálpszichológiai, kriminalisztiki és lélektani kutatásának fontosságára

! Szikora Katalin: A szegény gyerek a legszegényebb. Koldulnak, ládát cipelnek, járdát sepernek = M. Hírlap 27. 1994. 194. (10.)
Ihász Márta és Papp György helyzetelemzése alapján

! Vasadi Anna – Bán Péter: Családon kívüli problémamegoldási lehetõségek serdülõcsoportban = Szociális
Munka 6. 1994. 1. (45-47.)
Tíz ülésbõl álló csoportterápiás foglalkozás tanulsága és eredménye

! Szilágyi Erzsébet – Barczy Magdolna: A [tizennégy-húsz] 14-20 éves magyar lakosság szexuális kultúrája,
AIDS ismeretei = Egészségnev. 35. 1994. Szupplementum. (28-32.)

! Vass Lucia: A fiatalkori bûnözés, mint társadalmi jelenség = Rendészeti Szle 32. 1994. 10. (12-23.)
Az elkövetõk és a bûncselekmények sokoldalú statisztikai elemzése

! Szita Judit: Serdülõkkel a TÜKÖR-ben, az ÖSVÉNY-en és a LÉTRÁ-n (p. 73-79.) In: Tanulmányok a gyermekjólét körébõl, Esztergomi Vitéz János Tanítóképzõ Fõiskola – Hajdúböszörményi Óvónõképzõ Fõiskola 2. köt. Szociális munka kamaszokkal és fiatalokkal. Szöveggyûjtemény szociális képzésben résztvevõ
hallgatók számára. [Szerk.]: Budai István. Hajdúböszörmény, 1994.

! Vágó Beáta: Pályakezdõk munka nélkül – megoldás a középfokú oktatás? (p. 73-81.) In: „Dúdolnak a hideg
szelek”. [Szerk.]: Mankó Mária. Nyíregyháza. Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Önkormányzat Soksz., 1994.

! Szõke Erika: Egészségesen élnek-e a középiskolások? = Új Ped. Szle. 44. 1994. 4. (77-94.)
A folyóirat szakdolgozat pályázatának második helyezett dolgozata. Az adatgyûjtés székesfehérvári és szegedi középiskolákban történt. A cikk végén megtalálható az alkalmazott kérdõív
! Szûcs Lászlóné Siska Katalin: A gyermekvédelem /árvaügy, szegényügy/ nemzetközi kialakulása és története a kezdetektõl az 1900-as évekig. /Jogtörténeti vázlat/ (p. 199-220.) In: „Dúdolnak a hideg szelek”.
[Szerk.]: Mankó Mária. Nyíregyháza. Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Önkormányzat Soksz., 1994.
! Tauber István: A cigány fiatalkorúak, a deviáns viselkedések és az elõítéletek (p. 137-149.) In: Gyerekcigány.
Pedagógiai tanulmányok. [Szerk.]: Farkas Endre. Bp. INTER-ES Kiadó, 1994. /
! Taylor, Audrey – Pritchard, Colin: Kamaszokkal és családjukkal folytatott szociális munka sajátosságai.
[Ford.]: Mikecz Róza (p. 28-49.) In: Tanulmányok a gyermekjólét körébõl, Esztergomi Vitéz János Tanítóképzõ Fõiskola – Hajdúböszörményi Óvónõképzõ Fõiskola 2. köt. Szociális munka kamaszokkal és fiatalokkal. Szöveggyûjtemény szociális képzésben résztvevõ hallgatók számára. [Szerk.]: Budai István. Hajdúböszörmény, 1994.
! Tót Éva: Utolsó esély? Bányai Júlia Nevelõotthon, Budapest (p. 102-110.) In: Tanulmányok a gyermekjólét
körébõl, Esztergomi Vitéz János Tanítóképzõ Fõiskola – Hajdúböszörményi Óvónõképzõ Fõiskola 2. köt.
Szociális munka kamaszokkal és fiatalokkal. Szöveggyûjtemény szociális képzésben résztvevõ hallgatók számára. [Szerk.]: Budai István. Hajdúböszörmény, 1994.
! Tóth Olga: A munka nélküli 14-18 éves fiatalok néhány szociológiai jellemzõje egy országos vizsgálat során
= Napi Gazd. 1994. aug. 5. (11.)
! Török István: Szociológiai felmérés az ifjúságról = Am. Magy. Szó 1994. 34. (3.)
Ifjúság és rendszerváltás. Bánáti Ferenc kutatása.
! Török Katalin /újságíró/: Figyelmeztetés a leendõ kormánynak. Mit gondol az ifjúság? = M. Nemz. 57.
1994. 80. (7.)
Interjú Tóth Olga szociológussal legújabb kutatásáról
! Trencsényi László: Úttörõközösségek a kilencvenes években. Egy kérdõíves felmérés tapasztalataiból =
Embernev. 4. 1994. 2. (11-19.)
! Tuzson Tünde: Szexuális kultúra és AIDS ismeretek tizenöt-tizenhét éves fiatalok körében = Egészségnev.
35. 1994. Szupplementum. (24-27.)
! Ürmös Andor: A fiatalok drogfogyasztása és annak okai 1991-tõl 1994-ig tartó felmérés adatainak tükrében
= Egészségnev. 35. 1994. 4. (161-164.)
! Vajda Éva: Jönnek a skinheadek? = M. Narancs 1994. 17. (9.)
A TÁRKI szociológiai felmérésének eredményei alapján a szélsõséges ifjúsági mozgalmakról és szervezetekrõl
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! Várnagy Elemér: Cigány fiatalok a nagyvilágban. Abaliget, Lámpás Kiadó, 1994. 173 p. Bibliogr.p. 152-160
ismertetése: /X/: Cigány fiatalok a nagyvilágban
Papp, Giulio: Cigány fiatalok a nagyvilágban
Bárdossy Ildikó: Cigány fiatalok a nagyvilágban. 1993
! Várnagy Elemér – Páva István: „Emberebb ember”. „Magyarabb magyar”. Pécs, JPTE BTK Pedagógia Tsz.,
1994. 79 p. /Neveléstörténeti sorozat, 2./
Két tanulmány egybekötve. Várnagy Elemér: „Emberebb ember” c. tanulm. l. p. 1-18, Páva István: „Magyarabb magyar” c. tanulm. l. p. 19-79. Sík Sándor pedagógiája és korának szellemi-politikai élete
! Várnai Gábor: Fiatal munkások és irodisták politikai orientációinak és pártpreferenciáinak változásai 1993
folyamán (p. 714-718.) In: Magyarország Politikai Évkönyve, 1994. [Szerk.]: Kurtán Sándor – Sándor Péter
– Vass László /politológus/. Bp. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 1994.
! Vilusz Antónia – Németh László /szociálpolitika/: Jelentés... (p. 83-121.) In: Jelentés a gyerekek helyzetérõl
Magyarországon, 1993. [Szerk.]: Trencsényi László – Papp György – Radics T. Péter. Bp. Borsodi Ny., 1994.
! Virt László: Egy ház tanulságai. Ifjúsági otthon volt állami gondozottaknak = Valóság 37. 1994. 11. (44-54.)
A Regnum Marianum által 1900-ban alapított nevelõintézet újraindítása és tevékenysége Budapesten
! Volentics Anna: Elképzelések a fiatalkorú zárt intézeti neveltek reszocializációs gondozásának korszerûsítésérõl (p. 151-169.) In: Büntetõpolitika, bûnmegelõzés. Tanulmánygyûjtemény a szociális szakképzés
szmára. [Szerk.]: Gönczöl Katalin. Bp. ELTE Szoc. Int. Szociálpol. Tszék, 1994.
! Zrinszky László: A nevelés vége? – Egy kihívó válasz korunk pedagógiai kihívásaira – /részlet/ (p. 35-38.)
In: Konfliktuspedagógiai szöveggyûjtemény. [Szerk.]: Szekszárdi Júlia. Veszprém. Veszprémi Egyetem
Nyomdája, 1994.
! Ifjúság és közbiztonság. Pályázatok. Pedagóguspályázatok a közrend, a közbiztonság megóvása, az ön- és vagyonvédelemre nevelésrõl, a tanulók és a rendészeti szervek közötti viszony formálásáról. Bp., BM K., 1994.
1. köt. 132 p.
! Ifjúság és közbiztonság. Pályázatok. Pedagóguspályázatok a közrend, a közbiztonság megóvása, az ön- és vagyonvédelemre nevelésrõl, a tanulók és a rendészeti szervek közötti viszony formálásáról. Bp., BM K., 1994.
2. köt. 126 p.
! Apura hallgatnak = Mai Nap 1994. aug. 11. (3.)
Az MSZOSZ szociológiai felmérése a fiatalok rendszerváltással kapcsolatos nézeteirõl
! Gyerekcigány. Pedagógiai tanulmányok. [Szerk.]: Farkas Endre. Bp., INTER-ES Kiadó, 1994. 204,[4] p.
A gyûjtemény az ELTE Tanárképzõ Fõiskoláján harmadik éve folyó cigánytémájú speciálkollégiumának
elõadásanyagából állt össze
! Tanulmányok a gyermekjólét körébõl. , Esztergomi Vitéz János Tanítóképzõ Fõiskola – Hajdúböszörményi
Óvónõképzõ Fõiskola 4. köt. Gyerekek, kamaszok krízisben. Szöveggyûjtemény szociális képzésben résztvevõ hallgatóknak. [Szerk.]: Budai István. [Összeáll.]: Budai István. Esztergom, 1994. 163 p.
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! Gyermek- és ifjúságpszichiátria. [Szerk.]: Vetró Ágnes = Psychiatria Hung. 9. 1994. 5. 432-511. Bibliogr.
tanulm.

! Szexuális felvilágosítás és nevelés. AIDS megelõzés. Iskolai program. [Szerk.]: Forrai Judit. (2. átd. kiad.)
Bp., Aranyhíd KFt, 1994. 159 p. Bibliogr. p. 75-76

! A gyermekvédelem nemzetközi gyakorlata. [Szerk.]: Hazai Vera – Herczog Mária. [Elõszó]: Herczog Mária.
Bp., Pont, 1994. 328,[5] p., Bibliogr. tanulm. /Gyermekvédelmi kiskönyvtár/

! Szociális munka az iskolában = Család, Gyermek, Ifj. 3. 1994. 5. 1-31.
részei
Egy képzési program körvonalazódása; Glanzer, Werner: Iskolai szociális munka az egyesült Németország
„új” tartományaiban; Herczog Mária: Az iskolai gyermekvédelemrõl; Herczog Mária: Az amerikai iskolai
szociális munkáról; Majtán Olga: Az iskolai szociális munka megvalósítása a Gesamtschule Volksgartenben;
Gedeon Andor: Dilemmák és nehézségek; Budai István: Gyermekvédelem az iskolában és/vagy iskolai szociális munka; Pik Katalin: A Ferencvárosi /Családsegítõ/ Gyermekjóléti Szolgálatról; Herczog Mária: „Két
szék közt a pad alatt?!”

! Hit és felelõsség. A magyar református egyház és a magyarság 1943-ban és 1993-ban. [Szerk.]: Tenke Sándor. Bp., Magyarországi Református Egyház, 1994. 200 p. /Szárszói füz., 2./
A címmel azonos konferencia 1993. augusztus 20-23 között; a Református önismeret és felelõsség c. tartott
egyetemista és fõiskolás tábor augusztus 16-23 között került megrendezésre
! Az ifjúság és az elit. [Elõszó]: Gábor Kálmán. Bp., Oktatáskutató Int., 1994. 40 p. /Kutatás közben, 202./
! Ifjúság és közbiztonság. Pályázatok. Pedagóguspályázatok a közrend, a közbiztonság megóvása, az ön- és vagyonvédelemre nevelésrõl, a tanulók és a rendészeti szervek közötti viszony formálásáról. Bp., BM K., 1994.
/A társadalom és a rendészeti szervek/
kötetei
1. kötet Ifjúság és közbiztonság. Pályázatok I.
2. kötet Ifjúság és közbiztonság
! Ifjúságstatisztikai adattár 1993. [Összeáll.]: Bukodi Erzsébet – Falussy Béla – Farkas János /statisztika/ –
Fazakas Csongor – Fehér Kálmánné – Gárdos Éva – Hantó Sándorné – Keszthelyiné Rédei Mária – Lakatos Judit – Lakatos Miklós – Szûcs Zoltán. [Közread. a] KSH Társadalomstat. Fõoszt. Bp., Orient Press,
1994. 311 p. /Ifjúság és társadalom. Ifjúságstat. közlem./
! Jelentés a gyerekek helyzetérõl Magyarországon, 1993. [Szerk.]: Trencsényi László – Papp György – Radics
T. Péter. [Közread. a] Gyermekérdekek Magyarországi Fóruma. Bp., Borsodi Ny., 1994. 218,[1] p. /Jelentés
a gyerekek helyzetérõl Magyarországon, 1993./
! Kalauz. Gyermekvédelmi feladatok ellátásához a közoktatásban és a szociális ellátásban. [Szerk.]: Gáspár
Károly. [Elõszó]: Gáspár Károly. , OKKER Oktatási Iroda, 1994. 142 p.
Mellékletben a gyermekvédelmet szabályozó törvénycikkelyek, a gyermek- és ifjúságvédõ intézetek és a nevelési tanácsadók címei
! A kollektivizmus bûvkörében = Bp. Negyed 2. 1994. 1./3/. 137-186.
részei
Balázs Magdolna: Az Ifipark; Szücs György: A „zsarnokság” szoborparkja; Voigt Vilmos: Éljen és
virágozzék.../A budapesti május elsejékrõl/
! Közöny után csalódás = Figyelõ 1994. 34. (7.)
Szociológiai vizsgálat 16-35 év közötti fiatalokról – Az ifjúság és a rendszerváltás
! Monitor '93. [Szerk.]: Vári Péter = Új Ped. Szle. 44. 1994. 7-8. 93-133. Bibliogr.
részei
Vári Péter: Miért Monitor?; Horváth Zsuzsanna: Olvasás, szövegértés. Az olvasás értelmezése a vizsgálat keretében
! Nevelõszülõi kézikönyv. [Szerk.]: Beagley, Jan – et al. [Közremûködõ]: Rigler Ilona – Révész Piroska –
Kollmann J. György. Bp., Népjóléti Minisztérium, 1994. 178 p. /Családpol. füz./
! Tehetség és személyiség. [Szerk.]: Herskovits Mária – Balogh László /pszichológus/. [Közread. a/z/] KLTE.
Debrecen, 1994. 234 p.
! The presence of the future. Values, aptitudes and behaviors for life in the 21st century. [A jövõ jelene. Értékek, képességek, és életmód a 21. században]. [Szerk.]: Parisot-Baratier, Francoise = World Futures 1994.
1-3. 1-162.
részei
László Ervin: Children and the future of humanity

! Tanulmányok a gyermekjólét körébõl. , Esztergomi Vitéz János Tanítóképzõ Fõiskola – Hajdúböszörményi
Óvónõképzõ Fõiskola 2. köt. Szociális munka kamaszokkal és fiatalokkal. Szöveggyûjtemény szociális képzésben résztvevõ hallgatók számára. [Szerk.]: Budai István. [Összeáll.]: Budai István. Hajdúböszörmény,
1994. 164 p.
! Tanulmánygyûjtemény az inadaptált serdülõk pedagógiája körébõl. [Szerk.]: Murányi-Kovács Endréné.
[Elõszó]: Murányi-Kovács Endréné. [Közread. a] Bárczi Gusztáv Gyógypedag. Tanárk. Fõisk. (6. változatlan
kiad.) Bp., Nemzeti Tankvk., 1994. 368 p.
! Települési gyermek- és ifjúsági önkrományzatok Magyarországon. – Települési gyermek- és ifjúsági önkormányzatok Franciaországban. [Szerk.]: Trencsényi Imre. [Ford.]: Solymosi Judit. Bp., Települési Gyermekönkormányzatokat Segítõk Egyesülete, 1994. 74, 58 p.
ismertetése: Székely G. Tibor: Települési gyermek -és ifjúsági önkormányzatok Franciaországban, Magyarországon
! Újabb fejlõdési irányok a magyar gazdaságban, társadalomban és államelméletben = M. Tud. 39. 1994. 11.
1279-1405.
részei
Ehrlich Éva: Infrastruktúrák és szolgáltatások a magyar modernizációban. Tények, tendenciák, dilemmák;
Török Ádám: Gazdasági átalakulás és vállalati magatartás; Lõrincz Lajos: A közigazgatás hazai fejlõdésének fõ irányai; Enyedi György: Területfejlesztés – új feltételek között; Maróth Miklós: Oktatásügy a rendszerváltás után; Cseh-Szombathy László: A magyar társadalom problémái és az ezek kezelésére irányuló társadalompolitikai törekvések; Szabó János /katonaszociológus/: A katonatársadalom az átmenet
idõszakában. Milyen kihívások jellemezték az új védelmi kormányzat indulását?; Marosi Ernõ: Kulturális
és történelmi hagyományaink struktúrája: a források; Hofer Tamás: Egy etnikum létformái és önmagáról alkotott elképzelései az évezred végén; Glatz Ferenc: Politikai konszolidáció és szovjet rendszer. A Kádár-korszak kutatásának eredményei
Országos Kiemelésû Társadalomtudományi Kutatások tudományos konferencia, Budapest. 1994 szeptember 6-7.
! Tanulmányok a gyermekjólét körébõl. , Esztergomi Vitéz János Tanítóképzõ Fõiskola – Hajdúböszörményi
Óvónõképzõ Fõiskola 3. köt. Válogatás szociálpedagógus szakos hallgatók szakdolgozataiból. Szöveggyûjtemény szociális képzésben résztvevõ hallgatók számára. [Szerk.]: Kövér Sándorné. Hajdúböszörmény,
1994. 136 p.
! A Zalai Régió bemutatkozik. [Szerk.]: Gyõri László = „Végeken” 5. 1994. 1. 3-36.
részei
Magyar Zsuzsanna: Alkoholproblémával küszködõ családok komplex gondozása; Milei Gyöngyi: Egy az alkoholprobléma korai kezelésére szervezett preventív program tapasztalata
Zalaegerszeg és a megye mentálhigiénés ellátásával foglalkozó állami és társadalmi intézmények és szervezetek

! Saját életükben nem érzékelik a demokráciát = M. Nemz. 1994. aug. 12. (4.)
Szociológiai felmérés az ifjúságról
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1995
! Ablonczy Balázs – Bertényi Iván, ifj.: „Alkalmatlan. Nem ajánlom.” Az Eötvös Collegiumba fel nem vettek
földrajzi és társadalmi származása a két világháború között = Valóság 38. 1995. 9. (62-73.)
! Abonyi Katalin – Paulik Edit: Diákéletmód az egészségi állapotot befolyásoló tényezõk szemszögébõl =
Egészségnev. 36. 1995. 4. (147-152.)
! Aczél Ágnes: A csecsemõotthonok lehetõségei = Család, Gyermek, Ifj. 4. 1995. 6. (5-6.)
A csecsemõotthonokban elhelyezett gyermekek örökbeadásáról
! Andrássy Mária – Vitányi Iván: Ifjúság és kultúra (p. 193-194.) In: Mûvelõdéselmélet. /Szöveggyûjtemény/.
[Szerk.]: Bernáth József. Pécs. JPTE Tanárképzõ Int. Pedagógiai Tanszéke, 1995.
! Antal Albert – Lászik András: Néhány gondolat a serdülõkorúak öngyilkosságáról az orvosszakértõi gyakorlat tapasztalatai alapján = Szenvedélybetegségek 3. 1995. 5. (364-366.)
A SOTE Igazságügyi Orvostani Intézete 1983-1992 közötti öngyilkossági eseteinek életkor és nemek szerinti megoszlásáról
! Arató László: Krisztusibb ember, magyarabb magyar! Újraéledt a Magyar Cserkészszövetség = Távlatok 5.
1995. 5. (603-623.)
! Aron, Raymond: Professzor a viharban. 1968. május. [Ford.]: Várkonyi Benedek = Café Bábel 5. 1995. 1-2.
/15-16/. (37-56.)
! Aszmann Anna: Magyar gyermekek egészségi állapota, egészségmagatartása = Bp. Közeü. 27. 1995. 2. (119125.)
! Aszmann Anna – Mándoki Rózsa: A serdülõk egészségi állapota, közérzete (p. 138-156.) In: Serdülõk egészségi állapota, egészségmagatartása. [Szerk.]: Aszmann Anna. Bp. Új Aranyhíd Kft., 1995.
! Aszmann Anna: Serdülõkorúak egészségügyi ellátása (p. 201-206.) In: Serdülõk egészségi állapota, egészségmagatartása. [Szerk.]: Aszmann Anna. Bp. Új Aranyhíd Kft., 1995. / B 10/
! Ákoshegyi István: A pedagógus hivatás presztízsének megítélése egy bátaszéki felmérés alapján (p. 247267.) In: Sportszociológia szöveggyûjtemény. [Szerk.]: Papp Gábor /sportszociológus/ – Vass Miklós – Soós
István. Pécs, JPTE Tudományegyet. ny., 1995. 2. köt.

A HÍD Családsegítõ és Módszertani Központ megrendelésére 1995-ben három, XIII. kerületi középiskolában végzett felmérés eredményeirõl
! Bánfalvy Csaba: Középiskolás korú, budapesti fiatalok életminõség-jellemzõi. /Kutatási beszámoló/ = Szociális Munka 7. 1995. 3. (161-182.)
! Bánhidyné Szlovák Éva – Makó Ferenc: Mérnök-tanár hallgatók pályaorientációja (p. 169-208.) In: Emberi
erõforrások fejlesztése. Szaktanárképzés. 1994 április 21-23-án Harkányban megtartott Szakmai Tanárképzési Szimpózium elõadásai. [Szerk.]: Pais Ella. Pécs. Pollack Mihály Mûszaki Fõisk. Pedag. Tanszék, 1995.
! Benkõ András – Varga Tibor /kábítószerkérdés/ – Horváth János: A kábítószer áldozatairól a statisztikai felmérések tükrében = Iskolakult. 5. 1995. 13-14. (53-58.)
Az alkoholizmus, a növekvõ öngyilkosságok, a munkanélküliség, az ifjúsági szubkultúrák kialakulása következtében terjedõ kábítószer-fogyasztásról
! Berky Péter: Fiatalkorú bûnelkövetõk könyvtárhasználata (p. 160-170.) In: A könyvtár szociális funkciója.
/Tanulmánygyûjtemény/. [Szerk.]: Arnóth Károly – Vidra Szabó Ferenc. Bp. OSZK KMK, 1995.
! Béres Tibor: Pályakezdõk a munkaerõpiacon és azon kívül = Educatio 4. 1995. 2. (359-363.)
Az „Ifjúsági életstílusok, társadalmi és politikai cselekvési minták” c. vizsgálat keretében készült Pest megyében 1994-ben
! Biró A. Zoltán – Gagyi József – Túros Endre: „Átmeneti” ifjúsági társadalom (p. 135-151.) In: Változásban?
Elemzések a romániai magyar társadalomról. [Szerk.]: Túros Endre. Csíkszereda. Pro-Print Könyvkiadó, 1995.
! Bitskey Botond: A Vigilia beszélgetése civil teológus-hallgatókkal = Vigilia 60. 1995. 6. (460-469.)
! Bíró A. Zoltán: Generációs kapcsolatok székelyföldi lokális közösségekben = Educatio 4. 1995. 2. (235-245.)
A fiatalok életútját szabályozó társadalmi gyakorlat és az ifjúsági kultúra elemzése a hatvanas évektõl napjainkig
! Bloom, Allan: A hatvanas évek. [Ford.]: Nagy László /fordító/ = Café Bábel 5. 1995. 1-2. /15-16/. (57-69.)
A filozófiában bekövetkezett értékválság hatása az amerikai egyetemeken
! Borsos Endre: Az utolsó utáni nemzedék. Egy kérdõíves vizsgálat eredményei = Korunk. 3. foly. 6. 1995. 1.
(95-113.)
A Budapesten tanuló határon túli, (fõleg erdélyi) fiatalok attitûd és identitás vizsgálata

! Bachát László: Az ifjúsági nyelvhasználat helye a társadalomban (p. 176-179.) In: Anyanyelvi nevelés – embernevelés. Országos anyanyelv-oktatási napok Eger 1994. július 4-7. [Szerk.]: Szende Aladár. Bp. M.
Nyelvtud. Társ, 1995. / B 10/

! Bódi Zsuzsanna: A gyermekek munkára nevelése egy szegkovács közösségben (p. 523-528.) In: Gyermekvilág a régi magyar falun. I-II. Szolnok, Damjanich János Múzeum soksz. 2. köt. Az [ezerkilencszázkilencvenhárom] 1993. október 15-16-án Jászberényben és Szolnokon rendezett konferencia elõadásai. [Szerk.]:
Bereczki Ibolya, T., 1995.

! Bagdy Emõke: Családi szocializáció és személyiségzavarok. (1977. 4. kiad.) Bp., Nemzeti Tankvk., 1995. 138
p. Bibliogr. p. 133-136 /Pszichol. és pedag. nevelõknek/

! Bóra Ferenc: A vita alapvetõ pedagógiai kérdései = Új Ped. Szle. 45. 1995. 10. (73-85.)
A demokratikus, közösségi, toleráns vita elsajátításáról a középfokú- és felsõfokú oktatásban

! Bagdy Emõke – Telkes József: Az iskola mint mentálhigiénés intézmény (p. 138-150.) In: Az iskola világa –
világ az iskolában. Pedagógiai szöveggyûjtemény. Bp. Bpi Tanítóképzõ Fõisk., 1995.

! Buda Béla: Az egészségvédelem iskolai lehetõsége (p. 5-11.) In: Drogmegelõzés az iskolában. [Szerk.]: Sipos
Kornél. Bp. Magyar Testnevelési Egy. Továbbképzõ Közp., 1995. / B 10/

! Bagó József: A munkaerõpiac hatása a pályakezdõk elhelyezkedésére = Munkaü. Szle 39. 1995. 9. (2-6.)
! Baranyi Károly: A fiatalok hitre nevelése = Távlatok 5. 1995. 5. (588-602.)

! Buda Béla: A személyiségfejlõdés és a nevelés szociálpszichológiája. (1986. 4. kiad.) Bp., Nemzeti Tankvk.,
1995. 323 p. Bibliogr.: p. 309-318 /Pszichol. és pedag. nevelõknek/

! Barta György /gyermekvédelem/: Gyermekkoldusok = Periferia füz. [3]. 1995. 3. (16-37.)
Társadalmi problémák, konfliktusok. Szegénység. Menekültügy; G.2 Ifjúság, gyermekkor;

! Bukodi Erzsébet: Iskolai esélyegyenlõtlenségek a fiatalok körében az 1993. évi mobilitásvizsgálat adatai
alapján (p. 138-162.) In: Az ifjúság életkörülményei. Tanulmányok. [Szerk.]: Falussy Béla. Bp. KSH, 1995.

! Bácskai Erika – Gerevich József: Kortárssegítõk a megelõzésben (p. 37-42.) In: A Drogmegelõzési Módszertani Központ és Ambulancia 1994. évi évkönyve. Az addiktív kórképek megelõzése és gyógyítása. [Szerk.]:
Bácskai Erika – Gerevich József. Bp. Népjóléti Minisztérium, 1995.

! Cavalli, Alessandro: Ifjúság és társadalom a mai Olaszországban. [Ford.]: Imre Anna = Educatio 4. 1995. 2.
(364-366.)

! Bálint László: Alacsony iskolai végzettségû tartós munkanélküliek beilleszkedésének segítése Zala megyében = Munkaü. Szle 39. 1995. 12. (30-31.)

! Cholnoky Gyõzõ: Kétnyelvûség és kettõsnyelvûség a szlovákiai és erdélyi magyar diákok körében =
Kisebbségkut. 1995. 2. (176-182.)
Két nyelv használatát értik a kétnyelvûségen, és két nyelv kevert használata jelenti a kettõsnyelvûséget

! Bánfalvy Csaba: Átmenet az iskolából a munka világába. Középiskolás budapesti fiatalok jövõképe és elhelyezkedési tervei = Szakképz. Szle 11. 1995. 4. (24-34.)

! Csapó Benõ – Czachesz Erzsébet: Európai fiatalok interkulturális attitûdjei = Új Ped. Szle. 45. 1995. 12.
(49-57.)
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Az EURONET 1992-es felmérése az európai fiatalok más nemzettel kapcsolatos attitûdjérõl, ezen belül a
magyar fiatalok ilyen jellegû beállítódásáról

Bibliográfia
Szociálpolitikai Intézete hallgatóinak az 1993-ban és 1995-ben megrendezett Országos Tudományos Diákköri Konferenciára készített tanulmányai. [Szerk.]: Felkai Gábor – Lukács György Róbert. Bp. ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet, 1995.

! Csepeli György – Závecz Tibor: Európai és nemzeti kötõdések a magyar tizenévesek körében (p. 139-156.)
In: Vesztesek. Ifjúság az ezredfordulón. [Szerk.]: Gazsó Ferenc – Stumpf István. Bp. Hunga-print ny., 1995.

! Felvinczi Katalin: Mentálhigiéne az iskolában = Bp. Közeü. 27. 1995. 3. (251-254.)

! Csepeli György – Békés Zoltán: Az osztály, az etnikum és a nemzetiség hatása a társadalmilag és gazdaságilag hátrányos helyzetû fiatal magyarok identitására = Társad.kut. 13. 1995. 1-4. (210-221.)

! Forrai Judit – Aszmann Anna: Serdülõkorúak szexuális ismeretei, magatartása (p. 108-137.) In: Serdülõk
egészségi állapota, egészségmagatartása. [Szerk.]: Aszmann Anna. Bp. Új Aranyhíd Kft., 1995.

! Csizmadia Ferencné: A gyermekvédelmi törvény koncepciójáról = Család, Gyermek, Ifj. 4. 1995. 5. (8-10.)

! Forray R. Katalin: Hagyományok és megújulás. Németország esete = Educatio 4. 1995. 3. (430-440.)
Az iskolarendszer hagyományos és új elemei a mai Németországban

! Csizmadia Károlyné: Lakóhelyi esélykülönségek a fiatalok iskolázásában és iskolai végzettségében (p. 109137.) In: Az ifjúság életkörülményei. Tanulmányok. [Szerk.]: Falussy Béla. Bp. KSH, 1995.
! Csonka Csabáné: Alkoholfogyasztás ellen – a gyermekek jogán (p. 28-32.) In: Az alkoholizmus ellen – az
Agape jegyében. [Szerk.]: Török Tivadarné. Bp. Human Agape Alapítvány – Nonprofit Vállalkozásokért a
Népjóléti Szférában Alapítvány, 1995.
! Derdák Tibor – Varga Aranka – Keczer Zoltán: Tehetséggondozó kollégium itt és most. = Új Ped. Szle. 45.
1995. 6. (73-83.)
A hátrányos helyzetû, gimnáziumba felvett cigány gyermekek beilleszkedésének segítésérõl
! Derdák Tibor – Varga Aranka – Keczer Zoltán: Tehetséggondozó kollégium itt és most. = Család, Gyermek,
Ifj. 4. 1995. 3-4. (51-56.)
A hátrányos helyzetû, gimnáziumba felvett cigány gyermekek beilleszkedésének segítésérõl
! Dévai Margit: A droghoz vezetõ utak pszichikus háttere, terápiás lehetõségek (p. 31-48.) In: Drogmegelõzés
az iskolában. [Szerk.]: Sipos Kornél. Bp. Magyar Testnevelési Egy. Továbbképzõ Közp., 1995.
! Dévai Margit: Intézmények és szakemberek a toxikománia gyógyításának szolgálatában. Olaszországi tapasztalatok (p. 19-30.) In: Drogmegelõzés az iskolában. [Szerk.]: Sipos Kornél. Bp. Magyar Testnevelési Egy.
Továbbképzõ Közp., 1995.
! Domszky András: Mikor kezdõdik a jövõ? A szociális idõ és a gyermekek = Család, Gyermek, Ifj. 4. 1995.
1. (1-4.)
! Dóra Ilona: A fiatalok lakásviszonyainak néhány jellemzõje 1993-ban (p. 94-108.) In: Az ifjúság életkörülményei. Tanulmányok. [Szerk.]: Falussy Béla. Bp. KSH, 1995.
! Ekler Józsefné – Antal László /Szombathely/: Szakosodási modellek a Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskola nem testnevelés szakos hallgatóinak egészséges életmódra való nevelésében. – Influences of sports
programs on lifestyles at Berzsenyi Dániel Teachers' Training College, Szombathely (p. 36-40.) In: „Társadalmi idõ – szabadidõ.” A szabadidõ új problémái a mai társadalmakban. [Szerk.]: Tibori Tímea. Bp. Magyar Szabadidõ Társaság, 1995.
! Enyedi Zsolt: A katolikus-keresztény szubkultúra fejlõdése. A magyar kereszténydemokrácia szervezeti öszszefüggései = Politikatud. Szle 4. 1995. 4. (27-49.)
! Erdélyi Pál: A gyermekvédelem és a szenvedélybetegeket segítõ szolgálat. A rendszerek eggyüttmûködésérõl
= Szenvedélybetegségek 3. 1995. 1. (84-90.)
! Farkas Péter /oktatáskutató/ – Jakab János: A cigány fiatalok szakképzése = Iskolakult. 5. 1995. 24. (54-60.)
Az ifjúsági munkanélküliség növekedése, ezen belül a cigány fiatalok munkanélkülisége, marginális helyzetük
! Farkas Péter /oktatáskutató/: A pályakezdõ és ifjúsági munkanélküliség kezelése a közoktatás, a szakképzés, a munkaerõpiac eszközrendszerének összehangolt fejlesztésével = Szakokt. 45. 1995. 5. (11-18.)

! Forray R. Katalin – Kozma Tamás: Az ifjúság továbbtanulási szándékai és elhelyezkedési lehetõségei (p.
175-188.) In: A nevelés társadalmi alapjai. Szemelvények. [Szerk.]: Bakacsiné Gulyás Mária. Szeged.
JGYTF, 1995. Forray R. Katalin – Kozma Tamás: Társadalmi tér és oktatási rendszer c. könyvbõl p. 41-51.
újraközlése
! Garai Gábor: Jelentés a pályakezdõ munkanélküliek helyzetérõl egy szociológiai kérdõív néhány adatának
feldolgozása alapján = Munkaü. Szle 39. 1995. 2. (27-29.)
A demográfiai, társadalmi jellemzõkön túl a továbbtanulásról, a szakmájukhoz ragaszkodásról, az átképzést
vállalókról
! Garami Erika – Tóth Olga: A diákok és az egészségmegõrzés. [Közread. a] Nemzeti Egészségvédelmi Intézet. Gépirat Bp., 1995. 34 p.
Kutatási beszámoló az „Egészségesebb Iskolákért Program” keretében készült II. empirikus kutatásról.
! Garami Erika – Szabó Ildikó /szociológus/: A fiatalok társadalmi közérzete (p. 131-139.) In: Szakképzés,
munkaerõpiac és társadalmi közérzet. Empirikus kutatás a pályakezdõ fõvárosi fiatalok körében. Bp. Fõvárosi Pedagógiai Intézet, 1995.
! Garami Erika: Munkaerõpiaci lehetõségek a szakképzés függvényében (p. 71-110.) In: Szakképzés, munkaerõpiac és társadalmi közérzet. Empirikus kutatás a pályakezdõ fõvárosi fiatalok körében. Bp. Fõvárosi Pedagógiai Intézet, 1995.
! Garami Erika: A munkanélküliség világa (p. 111-129.) In: Szakképzés, munkaerõpiac és társadalmi közérzet. Empirikus kutatás a pályakezdõ fõvárosi fiatalok körében. Bp. Fõvárosi Pedagógiai Intézet, 1995.
! Garami Erika – Szabó Ildikó /szociológus/: Szakképzés, munka, társadalmi közérzet. Fõvárosi fiatalok a
szakképzésrõl és a pályakezdésrõl (p. 51-69.) In: Szakképzés, munkaerõpiac és társadalmi közérzet. Empirikus kutatás a pályakezdõ fõvárosi fiatalok körében. Bp. Fõvárosi Pedagógiai Intézet, 1995.
! Garami Erika – Szabó Ildikó /szociológus/: Szakképzés, munka, társadalmi közérzet. Közvéleménykutatás
budapesti szakképzett pályakezdõ fiatalok körében = Új Ped. Szle. 45. 1995. 2. (63-80.)
A szakképzõ iskolákat elhagyó fiatalok munkaerõpiaci boldogulásáról
! Gazsó Ferenc: Nemzedéki orientációk instabil társadalmi környezetben = Szociol. Szle 5. 1995. 1. (3-23.)
Az MTA Politikai Tudományok Intézetének 1994 elején végzett vizsgálatának tárgya az ifjúság helyzete a
rendszerváltásban. Ua. angolul Szociológiai Szemle 1995. Spec. Iss. p. 115-141
! Gazsó Ferenc: Nemzedéki orientációk instabil társadalmi környezetben (p. 90-109.) In: Vesztesek. Ifjúság
az ezredfordulón. [Szerk.]: Gazsó Ferenc – Stumpf István. Bp. Hunga-print ny., 1995.
! Gazsó Ferenc: Orientations by generations in an unstable social environment. [Nemzedéki orientációk instabil társadalmi környezetben] = Szociol. Szle 5. 1995. Spec. Iss. (115-141.)
A fiatalok rendszerváltáshoz való viszonyáról, jövõképérõl. Ua. magyarul Szociológiai Szemle 1995. 1. p. 3-23

! Farkas Péter /oktatáskutató/: A tankötelezettség teljesítése és a "szakképzést mindenkinek" program megvalósítása a kilencvenes évek második felében = Szakképz. Szle 11. 1995. 3. (12-22.) A peremhelyzetû fiatalok szakképzettséghez juttatásáról

! Gábor Kálmán: Az egyetemisták életstílusa és politikai cselekvési mintái = Educatio 4. 1995. 4. (732-742.)
1994-ben, a Budapesti Mûszaki Egyetemen, az ELTE-n, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, a
Janus Pannonius Tudományegyetemen, a József Attila Tudományegyetemen, a Bibó Kollégiumban, az Eötvös Kollégiumban és a Rajk Kollégiumban tanuló egyetemi hallgatókkal készült felmérés eredménye

! Fábri István – Gergely András – Török Emõke: Rendszer- és szemléletváltás a felsõoktatásban? Empirikus
vozsgálat egyetemisták és fõiskolások körében (127-158.) In: Etûdök szociológiára. Az ELTE Szociológiai és

! Gábor Kálmán: Az ifjúságkutatás irányai a kilencvenes években = Educatio 4. 1995. 2. (191-207.)
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! Gábor Kálmán – Balog Iván: The impact of consumer culture on Eastern and Central European youth. [A
fogyasztói kultúra hatása a kelet-közép-európai ifjúságra] = Educatio 4. 1995. 2. (311-320.)
Román és magyar egyetemi hallgatók összehasonlító vizsgálata az 1990-es években

! Haupt, Ursula – Jansen, Gerd W.: Modellek mozgássérült és nem fogyatékos gyermekek és fiatalok integrált
nevelésére (p. 97-124.) In: Együttnevelés – speciális igényû tanulók az iskolában. Az integrált fejlesztés lehetõségei. [Szerk.]: Csányi Yvonne. Bp. Iskolafejlesztési Alapítvány – OKI Iskolafejl. Közp., 1995.

! Gál József: Szakmapresztízs változások Vas megyében = Szakokt. 45. 1995. 9. (26-29.)
Az ifjúság pályaválasztásának tükrében

! Heiter Sándor: A rendõrség bûnmegelõzési programja a DADA (p. 125-136.) In: Drogmegelõzés az iskolában. [Szerk.]: Sipos Kornél. Bp. Magyar Testnevelési Egy. Továbbképzõ Közp., 1995.

! Gárdos Éva: A fiatalok egészségi állapota és szociális helyzete (p. 163-178.) In: Az ifjúság életkörülményei.
Tanulmányok. [Szerk.]: Falussy Béla. Bp. KSH, 1995. A középiskolások körében végzett országos felmérés
a fiatalok egészségi állapotáról, bûnözésérõl, dohányzásáról, alkohol- és drogfogyasztásáról

! Herczog Mária: Európai konferencia a gyermekek elleni abúzusról és az elhanyagolásról = Család, Gyermek, Ifj. 4. 1995. 5. (38.)
A gyermekek elleni erõszakról, a szülõk, orvosok és szociális gondozók szerepérõl az erõszak megszüntetésével kapcsolatban

! Gervai Judit – Turner, Patricia J. – Hinde, Robert A.: Gender-related behaviour, attitudes and personality in
parents of young children in two societies. [Nemekhez kapcsolható magatartások, attitûdök és a kisgyermekek szüleinek személyisége két különbözõ társadalomba] = Int. Journ. of Behav. Developm. 1995. 18. (105126.) Összehasonlító vizsgálat Angliában és Magyarországon.
! Gibicsár Gyula: Ügyészi szemmel: a gyermek- és ifjúságvédelem helyzete és feladatai (p. 81-88.) In: Alkotmányos büntetõpolitika, bûnmegelõzés a család évében. Az I. Országos Kriminológiai Vándorgyûlés anyaga. Szolnok, 1994. szeptember 29-október 1. [Szerk.]: Lévai Miklós. Bp. – Szolnok. Magyar Kriminológiai
Társaság – MKT Tiszántúli Regionális Szervezete – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendõr-fõkapitányság,
1995.
! Görög Tibor: Neonácik Oroszországban = Társ. Szle 50. 1995. 10. (46-54.)
Társadalmi tudat. Társadalomfilozófia. Filozófusok. Ideológia. Tudásszociológia; D.1 Politikai szociológia.
Politikai elméletek. Politikai és társadalmi mozgalmak. Hatalmi elit;
! Gõz József: Ki tanul, ki versenyez (p. 189-191.) In: Bevezetés a sportszociológiába. /Szöveggyûjtemény/. 12. köt. [Szerk.]: Fóti Péter. Miskolc, Miskolci Egyetemi K., 1995. 2. köt.
! Grezsa Ferenc, ifj.: Tatai középiskolások drogfogyasztása. Bp., Praxis
Humán Erõforrásfejlesztõ Központ, 1995. 82 p. 784 tanuló százezres nagyságrendû adatanyagának feldolgozása.
! Hablicsek László: Demográfiai kihívások és rendszerváltozás (p. 395-430.) In: Az államtalanítás dilemmái.
Szociálpolitikai kényszerek és választások. [Szerk.]: Landau Edit – Simonyi Ágnes – Szalai Júlia – Vince Péter. Bp. Aktív Társadalom Alapítvány, 1995
! Hadházy Jenõ: Magatartásproblémák kialakulása a serdülõkorban (p. 300-305.) In: Alkotmányos büntetõpolitika, bûnmegelõzés a család évében. Az I. Országos Kriminológiai Vándorgyûlés anyaga. Szolnok, 1994.
szeptember 29-október 1. [Szerk.]: Lévai Miklós. Bp. – Szolnok. Magyar Kriminológiai Társaság – MKT Tiszántúli Regionális Szervezete – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendõr-fõkapitányság, 1995.
! Hajós Dezsõ: [Ezerkilencszázkilencvenkilencben] 1999-ben lesznek tisztek = M. Honvéd 1995. 25.
! Hammer Ferenc: Veszélytetett fiatalok (p. 81-107.) In: Társadalmi kérdésekrõl az osztályteremben. [Szerk.]:
Hammer Ferenc. Bp. The Joint Eastern Europe Center for Democratic Education and Governance, 1995.
! Hammer Ferenc: Youth at risk. [Veszélyeztetett helyzetben lévõ fiatalok] (p. 57-67.) In: Critical choices for
Hungary. The teachers' guide. [Szerk.]: Hammer Ferenc. Bp. Joint Eastern Europe Center for Democratic
Education and Governance, 1995.
! Hanitz Tiborné: Az alkoholfogyasztás, mint szocializációs probléma – a 14-18 évesek alkoholfogyasztásáról
(p. 294-299.) In: Alkotmányos büntetõpolitika, bûnmegelõzés a család évében. Az I. Országos Kriminológiai Vándorgyûlés anyaga. Szolnok, 1994. szeptember 29-október 1. [Szerk.]: Lévai Miklós. Bp. – Szolnok. Magyar Kriminológiai Társaság – MKT Tiszántúli Regionális Szervezete – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendõr-fõkapitányság, 1995.
! Harcsa István: Társadalmi folyamatok a fiatal generációk körében (p. 8-45.) In: Vesztesek. Ifjúság az ezredfordulón. [Szerk.]: Gazsó Ferenc – Stumpf István. Bp. Hunga-print ny., 1995. / A 15-29 évesek rétegzõdése,
anyagi helyzete
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! Herczog Mária: A nevelõszülõ helye és szerepe a gyermekvédelemben = Esély 7. 1995. 2. (82-100.)
! Hetényi József – Százdi Antal: A Jesness-teszt gyermekvédelmi alkalmazása = Új Ped. Szle. 45. 1995. 10.
(52-62.)
Egy pszichológiai teszt alkalmazása a gyermekvédelemben, melynek segítségével a veszélyeztetettséget, a
gyermek személyiségét, devianciára való hajlamát vizsgálják
! Horváth F. Miklós: Ifjúsági osztály – és ami mögötte van = Új Ped. Szle. 45. 1995. 9. (94-103.)
A hátrányos helyzetû fiatalok számára létrehozott iskolai osztályokról
! Horváth Gergely: Széchenyi gyermekei? Beszélgetés Csepeli Györggyel = M. Hírlap. Ahogy Tetszik mell.
1995. szept. 16. /218/. (2.)
! Hunfalusy Szabolcs: A Budapesti Evangélikus Gimnázium 1873 és 1944 között érettségizett diákjainak
egyes szociológiai jellemzõi, különös tekintettel a vallási hovatartozás szerepére = Sic Itur ad Astra 9. 1995.
1-2. (93-129.)
! Huszár Henrietta – Paulik Edit: A család és a vallás szerepe a fiatalok szexuális magatartásának alakításában = Egészségnev. 36. 1995. 3. (100-104.)
! Jankovics Júlia: A tanulóifjúság testneveléssel és sporttal kapcsolatos attitûdjei. /A Gyõr-Sopron megyei
kérdõíves felmérés tapasztalatai/ (p. 209-239.) In: Sportszociológia szöveggyûjtemény. [Szerk.]: Papp Gábor
/sportszociológus/ – Vass Miklós – Soós István. Pécs, JPTE Tudományegyet. ny., 1995. 2. köt.
! Jordán Gyula: Kína: a civil társadalom (újjá)születése = Társ. Szle 50. 1995. 6. (59-67.)
! Kapitány Gabriella: A fiatalok demográfiai, foglalkozási jellemzõi az 1990. évi népszámlálás tükrében (p.
17-46.) In: Az ifjúság életkörülményei. Tanulmányok. [Szerk.]: Falussy Béla. Bp. KSH, 1995.
! Kapros Márta: A gyermek családon belüli nevelésének változása a nógrádi falvakban (p. 459-474.) In: Gyermekvilág a régi magyar falun. I-II. Szolnok, Damjanich János Múzeum soksz. 2. köt. Az [ezerkilencszázkilencvenhárom] 1993. október 15-16-án Jászberényben és Szolnokon rendezett konferencia elõadásai.
[Szerk.]: Bereczki Ibolya, T., 1995.
! Kardos Tamás /nyelvész/: Diáksóder. Hogyan beszél a mai ifjúság?. [Közremûködõ]: Szûts László. Bp., Ciceró nyomda, 1995. 197 p.
! Katona Olga – Veres Csaba /Miskolc/: A pályakezdõ szakmunkások helyzete Püspökladány és térségében =
Munkaü. Szle 39. 1995. 2. (30-36.)
! Kazinczy Melinda – Müller Anna: Dohányzási szokások vizsgálata gyógyszerész hallgatók körében =
Egészségnev. 36. 1995. 3. (96-99.)
! Kály-Kullai Károly: Sziget Ifjúsági Segítõ Szolgálat = Iskolakult. 5. 1995. 13-14. (136-138.)
A kábítószeres fiatalok rehabilitációját elõsegítõ civil szervezetrõl
! Kály-Kullai Károly: A Sziget Klub. Egy könyvtári modellkísérlet tanulságai (p. 138-148.) In: A könyvtár szociális funkciója. /Tanulmánygyûjtemény/. [Szerk.]: Arnóth Károly – Vidra Szabó Ferenc. Bp. OSZK KMK,
1995.
! Kerezsi Klára: Az elkövetõ-orientált bûnmegelõzés lehetõségei a fiatalkorú bûnözés kezelésében (p. 249261.) In: Alkotmányos büntetõpolitika, bûnmegelõzés a család évében. Az I. Országos Kriminológiai Ván-
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dorgyûlés anyaga. Szolnok, 1994. szeptember 29-október 1. [Szerk.]: Lévai Miklós. Bp. – Szolnok. Magyar
Kriminológiai Társaság – MKT Tiszántúli Regionális Szervezete – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendõrfõkapitányság, 1995.

! Laki László /szociológus/ – Makszin Imre: Az iskolai testnevelés és sport néhány problémája Magyarországon (p. 165-182.) In: Sportszociológia szöveggyûjtemény. [Szerk.]: Papp Gábor /sportszociológus/ – Vass
Miklós – Soós István. Pécs, JPTE Tudományegyet. ny., 1995. 2. köt.

! Kerfoot, Michael – Butler, Alan: Antiszociális viselkedés vagy magatartászavar?. [Ford.]: Erdészné, Molnár
Marietta (p. 130-140.) In: Tanulmányok a gyermekjólét körébõl, Esztergomi Vitéz János Tanítóképzõ Fõiskola – Hajdúböszörményi Óvónõképzõ Fõiskola 5. köt. Gyerekek – szülõk – szakemberek. Szöveggyûjtemény szociális képzésben részt vevõ hallgatóknak és gyakorló szakembereknek. [Szerk.]: Budai István. Esztergom, 1995. / B 10/

! Laki László /szociológus/: A magyar fõiskolás és egyetemista kollégisták sportolási szokásai (p. 241-245.)
In: Sportszociológia szöveggyûjtemény. [Szerk.]: Papp Gábor /sportszociológus/ – Vass Miklós – Soós István.
Pécs, JPTE Tudományegyet. ny., 1995. 2. köt.

! Kerfoot, Michael – Butler, Alan: Gyermek- és serdülõkori érzelmi problémák és azok kezelése. [Ford.]: Nyíri Éva (p. 116-129.) In: Tanulmányok a gyermekjólét körébõl, Esztergomi Vitéz János Tanítóképzõ Fõiskola – Hajdúböszörményi Óvónõképzõ Fõiskola 5. köt. Gyerekek – szülõk – szakemberek. Szöveggyûjtemény
szociális képzésben részt vevõ hallgatóknak és gyakorló szakembereknek. [Szerk.]: Budai István. Esztergom,
1995.

! Laki László /szociológus/ – Makszin Imre: Versengés egy egészségesebb diákéletmódért. /Az iskolai testnevelés és sport társadalmi funkciói és funkciózavarai/ (p. 143-164.) In: Sportszociológia szöveggyûjtemény.
[Szerk.]: Papp Gábor /sportszociológus/ – Vass Miklós – Soós István. Pécs, JPTE Tudományegyet. ny., 1995.
2. köt.
! Laki László /szociológus/ – Nyerges Mihály – Pethõ Róbert: Versenysportunk a kihívások tükrében (p. 4867.) In: Bevezetés a sportszociológiába. /Szöveggyûjtemény/. 1-2. köt. [Szerk.]: Fóti Péter. Miskolc, Miskolci Egyetemi K., 1995. 2. köt.

! Kerkhofs, Jan: Az Európai Unió és az ifjúság. A fiatalok értékszemléletének fejlõdése egy posztmodern kultúrában = Európai Szemmel /OCIPE/ 1995. 1-2. (42-49.)

! Lehel László: Tetõ az együttlét felett (p. 211-213.) In: „Társadalmi idõ – szabadidõ.” A szabadidõ új problémái a mai társadalmakban. [Szerk.]: Tibori Tímea. Bp. Magyar Szabadidõ Társaság, 1995.

! Kersting, Heinz J. – Riege, Marlo: A szociális munka és a szociálpedagógia professzionalizálása
Németorszában és ezek mai problémái. [Ford.]: Fülöp Rita = „Végeken” 6. 1995. 2. (9-12.)

! Liskó Ilona: Akik a statisztikából kimaradnak = Educatio 4. 1995. 2. (223-234.)
A nem regisztrált, alacsony iskolázottságú, munkanélküli fiatalokról

! Kisida Erzsébet: Az ifjú állampolgárok és jogi védettségük = Iskolakult. 5. 1995. 13-14. (72-76.)

! Lukács Péter: Posztmodern /Köz/nevelés: /a lap következõ ötven éve elé/ = Köznev. 1995. 39-40. (16-17.)
Az elkövetkezõ évek ifjúságpolitikájának, társadalompolitikájának és oktatáspolitikájának várható irányáról

! Kiss Sándor, M.: Szent-Györgyi Albert és a Szegedi Egyetemi Ifjúság (p. 169-180.) In: Egy univerzális értelmiségi. Vitányi Ivánnak születésnapjára. [Szerk.]: Vörös Gizella, B. Bp. MTA Szociol. Kut. Int., 1995.
! Kopp Mária – Skrabski Árpád: Psychologische und psychosoziale Hintergrundfraktoren bei 16- bis
20jährigen Ungarn mit einem oder mehreren Suizidversuchen. [16-21 éves, egy vagy több öngyilkossági kísérletet túlélõ magyar fiatal pszichológiai és pszichoszociális háttérfaktora] = Suizidprophylaxe 21. 1995.
4. (153-160.)
! Kovács Éva: Ifjúság és pártpolitika, 1945-46 = História 17. 1995. 4. (17-18.)
! Kovács Péter: Katolikus kisközösségek a nyolcvanas években = Távlatok 5. 1995. 5. (565-569.)
A fõként fiatalokból álló katolikus bázisközösségekrõl
! Kovács Tímea – Szabó-Pál Tibor: Az Eötvös József Collegiumba felvett hallgatók vallási, földrajzi és társadalmi hovatartozása a két világháború között = Valóság 38. 1995. 9. (53-61.)
! Kozma Tamás: Ifjúság és oktatás = Educatio 4. 1995. 2. (208-222.)
! Kozma Tamás: Iskola (p. 39-62.) In: Sportszociológia szöveggyûjtemény. [Szerk.]: Papp Gábor
/sportszociológus/ – Vass Miklós – Soós István. Pécs, JPTE Tudományegyet. ny., 1995. 1. köt.
! Ladányi Andor: Egyetemi ifjúsági szervezetek a Horthy-korszakban. Vázlatos áttekintés = Educatio 4.
1995. 2. (265-284.)
! Ladányi Andor: A felsõoktatási felvételi rendszer történeti alakulása = Educatio 4. 1995. 3. (485-500.)
! Lajtár István: A büntetés-végrehajtási felügyeleti ügyész eszközei a bûnmegelõzésben, különös tekintettel a
fiatalkorúakra (p. 151-155.) In: Alkotmányos büntetõpolitika, bûnmegelõzés a család évében. Az I. Országos Kriminológiai Vándorgyûlés anyaga. Szolnok, 1994. szeptember 29-október 1. [Szerk.]: Lévai Miklós.
Bp. – Szolnok. Magyar Kriminológiai Társaság – MKT Tiszántúli Regionális Szervezete – Jász-NagykunSzolnok Megyei Rendõr-fõkapitányság, 1995.
! Lakatos Judit: Az ifjúsági munkanélküliség jellemzõi (p. 53-59.) In: Az ifjúság életkörülményei. Tanulmányok. [Szerk.]: Falussy Béla. Bp. KSH, 1995. / B 10/

! Maguire, Lambert: Szociális támogató rendszerek gyermek- és serdülõkorban. [Ford.]: Illy Dorottya (p. 1528.) In: Tanulmányok a gyermekjólét körébõl, Esztergomi Vitéz János Tanítóképzõ Fõiskola – Hajdúböszörményi Óvónõképzõ Fõiskola 5. köt. Gyerekek – szülõk – szakemberek. Szöveggyûjtemény szociális képzésben részt vevõ hallgatóknak és gyakorló szakembereknek. [Szerk.]: Budai István. Esztergom, 1995.
! Magyari Beck István: Tanári útmutató a diákok kreativitásának megállapítására (p. 259-274.) In: Emberi
erõforrások fejlesztése. Szaktanárképzés. 1994 április 21-23-án Harkányban megtartott Szakmai Tanárképzési Szimpózium elõadásai. [Szerk.]: Pais Ella. Pécs. Pollack Mihály Mûszaki Fõisk. Pedag. Tanszék, 1995.
! Makai Éva: Ifjúságvédelem és szociális munka a megbolydult Oroszországban = Család, Gyermek, Ifj. 4.
1995. 5. (32-36.)
! Mankó Mária: [Tíz-tizennyolc] 10-18 évesek „A bûnökrõl és a büntetésekrõl” (p. 315-330.) In: Alkotmányos
büntetõpolitika, bûnmegelõzés a család évében. Az I. Országos Kriminológiai Vándorgyûlés anyaga. Szolnok, 1994. szeptember 29-október 1. [Szerk.]: Lévai Miklós. Bp. – Szolnok. Magyar Kriminológiai Társaság
– MKT Tiszántúli Regionális Szervezete – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendõr-fõkapitányság, 1995.
! Mándoki Rózsa – Aszmann Anna: Serdülõk egészségkárosító szokásai (p. 83-107.) In: Serdülõk egészségi állapota, egészségmagatartása. [Szerk.]: Aszmann Anna. Bp. Új Aranyhíd Kft., 1995. /
! Mátay Melinda: Narancsízû citrom vagy citromízû narancs? = Educatio 4. 1995. 2. (246-264.)
1992-1993 között készített életútinterjúk budapesti értelmiségi fiatalokkal
! Métneki János – Kardos Lea: Fõiskolai hallgatók dohányzással kapcsolatos attitûdjének vizsgálata =
Egészségnev. 36. 1995. 6. (244-247.)
! Mihály Ottó: Az iskola humanizálása – gyermeki jogok – oktatási törvény (p. 48-63.) In: Az iskola világa –
világ az iskolában. Pedagógiai szöveggyûjtemény. Bp. Bpi Tanítóképzõ Fõisk., 1995.
! Molnár László /gyermekvédelem/: Gyermekvédelmi szakmai fórum = Család, Gyermek, Ifj. 4. 1995. 5. (45-46.)

! Lakatos Judit: Az ifjúsági munkanélküliség kezelése (p. 60-62.) In: Az ifjúság életkörülményei. Tanulmányok. [Szerk.]: Falussy Béla. Bp. KSH, 1995.

! Molnár Péter /magatartáskutató/: Nacionalizmus és skinhead mozgalom a magyar fiatalok körében (p. 362387.) In: Drogmegelõzés az iskolában. [Szerk.]: Sipos Kornél. Bp. Magyar Testnevelési Egy. Továbbképzõ
Közp., 1995.

! Laki László /szociológus/: Ifjúsági munkanélküliség (p. 70-89.) In: Vesztesek. Ifjúság az ezredfordulón.
[Szerk.]: Gazsó Ferenc – Stumpf István. Bp. Hunga-print ny., 1995. / B 10/

! Murányi István: Középiskolások nemzet- és magyarságtudata Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében =
Szabolcs-Szatmár-Beregi Szle 30. 1995. 2. (223-237.)
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! Nagy Attila /olvasáskutató/: „Mindkét hazából...?” Kárpátaljai és vajdasági magyar középiskolások olvasáskultúrájáról = Iskolakult. 5. 1995. 6-7. (7-23.)
! Nagy József /pedagógia/: Vizsga. De milyen? = Educatio 4. 1995. 3. (395-414.)
A hazai érettségi és felvételi vizsgarendszer korszerûsítésérõl
! Nanszákné Cserfalvi Ilona – Juhász Csaba: Vidékfejlesztés a 4H gyermekszervezettel (p. 343-346.) In: A mezõgazdaságtól a vidékfejlesztésig, III. Falukonferencia. [Szerk.]: Kovács Teréz. Pécs. MTA Reg. Kut. Közp.,
1995.
! Narancsik Ágnes: Helyi társadalom és ifjúság = Educatio 4. 1995. 2. (355-358.)
Az esettanulmány Gyöngyösön készült, az „Ifjúsági életstílusok, társadalmi és politikai szintek” c. vizsgálat keretében
! Nemcová, Ludmila: Ethical attitudes of the young generation to the entrepreneurial activities in Czech
Republic. [A fiatal generáció erkölcsi hozzáállása a vállalkozozói tevékenységhez a Cseh Köztársaságban] =
Társ. és Gazd. – Society and Econ. 17. 1995. 5. (152-157.)
! Neuwirth Gábor: Esélyek a felsõoktatásba jutásra = Educatio 4. 1995. 3. (415-430.)
A nappali tagozatok jelentkezési és felvételi adatai az elmúlt évtizedben
! Németh Ildikó: Az ifjúság munkerõ-forgalmi jellemzõi (p. 63-68.) In: Az ifjúság életkörülményei. Tanulmányok. [Szerk.]: Falussy Béla. Bp. KSH, 1995.
! Németh Zsolt /ifjúságkutatás/: Bûnözés = Család, Gyermek, Ifj. 4. 1995. 5. (1-7.)
A budapesti ifjúság bûnözésérõl
! Németi Ildikó: Az ifjúság munkaerõ-forgalmi jellemzõi = Munkaü. Szle 39. 1995. 5. (29-31.)
! Nickerson, Carl: Együttmûködés az egészségvédelemben (p. 12-18.) In: Drogmegelõzés az iskolában.
[Szerk.]: Sipos Kornél. Bp. Magyar Testnevelési Egy. Továbbképzõ Közp., 1995. Az USA Comprehensive
Health Education Foundation /CHEF/ kábítószer- és alkoholmegelõzési programjáról
! Oláh Miklós: Fiatalkorúak és a drog = Comitatus 5. 1995. 11. (18-31.)

Bibliográfia
! Prisztóka Gyöngyvér – Papp Gábor /sportszociológus/: Sportszerûség, mint etikai érték (p. 301-310.) In:
Sportszociológia szöveggyûjtemény. [Szerk.]: Papp Gábor /sportszociológus/ – Vass Miklós – Soós István.
Pécs, JPTE Tudományegyet. ny., 1995. 2. köt.
! Rácz József: Drogfogyasztók kortárs kapcsolatainak elemzése. A szociálpszichológiai és az etnográfiai perspektíva = Psychiatria Hung. 10. 1995. 4. (377-387.)
! Rácz József: Drogproblémák. Serdülõknek. [Közread. a/z/] Fogódzó Alapítvány. Bp., 1995. 12 p. /Lelki
egészség füzetek/
! Rácz József: Drogproblémák. Szülõknek. [Közread. a/z/] Fogódzó Alapítvány. Bp., 1995. 16 p. /Lelki egészség füzetek/
! Rácz József: Drogproblémák. Tanároknak. [Közread. a/z/] Fogódzó Alapítvány. Bp., 1995. 13 p. /Lelki
egészség füzetek/
! Rácz József: Havanna lakótelepi fiatalok jelene és jövõje = Közegészs. 27. 1995. 1. (74-75.)
! Rácz József: Ifjúsági marginalizáció, ifjúsági szubkultúrák (p. 46-69.) In: Vesztesek. Ifjúság az ezredfordulón. [Szerk.]: Gazsó Ferenc – Stumpf István. Bp. Hunga-print ny., 1995.
! Rácz József – Hoyer Mária: Fiatalkori devianciák és kortárs csoportok. Etnográfiai vizsgálat a Jereván-lakótelepen = Esély 7. 1995. 3. (44-55.)
! Rácz József – Hoyer Mária: Havanna lakótelepi fiatalok jelene és jövõje = Bp. Közeü. 27. 1995. 1. (74-75.)
! Rácz József – Hoyer Mária: „Pörgés” és „punnyadás”. Alkohol- és droghasználók szocálpszichológiai és etnográfiai vizsgálata a Jereván lakótelepen I-III = Szenvedélybetegségek 3. 1995. 4.,5.,6. (244-250; 331-336;
414-421.)
Budapest külvárosában végzett terepkutatás eredményérõl
! Radoszáv Miklós: Határintézmények a gyermekvédelem és a hajléktalanság területén = Periferia füz. 1995.
4. (26-40.)

! Oppelt Józsefné: Drogfüggõség – a francia prevenciós modell = Új Ped. Szle. 45. 1995. 1. (98-101.)

! Reiner Vera – Újvári Antalné: Felmérés általános iskolások és középiskolások dohányzási szokásairól =
Egészségnev. 36. 1995. 2. (48-49.)

! Orbán István: Kriminológiai alapismeretek (p. 7-120.) In: Szöveggyûjtemény szociálpedagógia szakos hallgatók részére. [Szerk.]: Orbán István. Eger, EKTF Nyomda 4. köt. , 1995. / B 10/

! Rédei Mária: A fiatalok jövedelme és fogyasztása az 1987. és 1992. évi háztartási, költségvetési felvételek
alapján (p. 69-93.) In: Az ifjúság életkörülményei. Tanulmányok. [Szerk.]: Falussy Béla. Bp. KSH, 1995.

! Szöveggyûjtemény szociálpedagógia szakos hallgatók részére. [Szerk.]: Orbán István. [Közread. a] EKTF. Eger,
EKTF Nyomda 3. köt. Orbán István: Szociálpolitika, család, gyermek- és ifjúságvédelem. , 1995. 189 p.

! Révész Piroska: Fehér Kereszt-modell veszélyeztetett gyerekek preventív célú ideiglenes családba fogadásához = Periferia füz. [3]. 1995. 1. (33-54.)

! Szociálpolitika, család, gyermek- és ifjúságvédelem. 3. köt. Orbán István: Bp., 1995.

! Roberts, Ken: Young people's leisure and lifestyles in post-communist Poland. [Fiatalok szabadideje és életmódja a posztkommunista Lengyelországban] (p. 249-273.) In: „Társadalmi idõ – szabadidõ.” A szabadidõ
új problémái a mai társadalmakban. [Szerk.]: Tibori Tímea. Bp. Magyar Szabadidõ Társaság, 1995.

! Orell Ferenc János: A gyermekkori bûnözés helyzetérõl és megelõzésérõl ügyészi szemmel = Belü. Szle 33.
1995. 7-8. (24-36.)
! Péley Bernadette: A serdülõkori beavatási rítusok szerepe az identitásalakulásban (p. 528-541.) In: „Jelbeszéd az életünk”. A szimbolizáció története és kutatásának módszerei. [Szerk.]: Kapitány Ágnes – Kapitány
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politikai-morális attitüdjei a poszt-kommunista Magyarországon] (p. 189-194.) In: Growing up in Europe.
[Szerk.]: Chisholm, Lynne – Bücher, Peter – Krüger, Heinz-Hermann – Bois-Reymond, Manuela. Berlin –
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tipológiában kisgyermekek és szüleik körében/ = Developm.Psychol. 31. 1995. 4. (759-772.)
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„Diáksziget” 1993-94 = Egészségnev. 36. 1995. 2. (65-67.)
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hozzászólása: Pikó Bettina: Quo vadis egészségfejlesztés?
Az orvos és a pedagógus példamutató magatartásának fontosságáról

! A Diákjogi Charta = Új Ped. Szle. 1995. 4. (93-106.)

! Végh Katalin: Enyhe értelmi fogyatékos gyermekek a fõvárosi gyermekvédelem rendszerében (p. 40-67.) In:
Kötet az egészségkárosultakról. [Szerk.]: Lévai Katalin. Bp. NEOTIPP BT ny., 1995.
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! Drogmegelõzés az iskolában. [Szerk.]: Sipos Kornél. Bp., Magyar Testnevelési Egy. Továbbképzõ Közp.,
1995. 387,[3] p.
ismertetése: Molnár László /gyermekvédelem/: Drogmegelõzés az iskolában
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! Gyermekvilág a régi magyar falun. I-II. Szolnok, Damjanich János Múzeum soksz. 2. köt. Az [ezerkilencszázkilencvenhárom] 1993. október 15-16-án Jászberényben és Szolnokon rendezett konferencia elõadásai.
[Szerk.]: Bereczki Ibolya, T. , 1995. 349-795 p. /A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múz. Közl., 50./
! Fiatalok – fiataloknak az AIDSrõl – az AIDS ellen. PEP/MA. [Szerk.]: Forrai Judit. [Ford.]: Forrai
Györgyné. Bp., Aranyhíd KFt, 1995. 88 p.
PEP/MA: Peer Edukációs Program Magyarországon. Az AIDS megelõzésérõl, a nõk elleni erõszakról, a
drogfogyasztásról, az ezek köré szervezõdött alapítványokról, egyesületekrõl, egészségügyi és ifjúsági intézményekrõl
! Growing up in Europe. [Európában felnõni.] [Szerk.]: Chisholm, Lynne – Bücher, Peter – Krüger, HeinzHermann – Bois-Reymond, Manuela. Berlin – New York, de Gruyter, 1995. 314 p. Bibliogr. p. 289-309
/Intern. Stud. on childhood and adolescence, 2./
! Az ifjúság életkörülményei. Tanulmányok. [Szerk.]: Falussy Béla. [Elõszó]: Falussy Béla. [Közread. a] KSH
Társadalomstat. Fõoszt. Bp., KSH, 1995. 198 p. /Ifjúság és társadalom. Ifjúságstat. közlem./
! Ifjúság és egyház = Távlatok 5. 1995. 5. 565-623.
részei
Kovács Péter: Katolikus kisközösségek a nyolcvanas években; Baranyi Károly: A fiatalok hitre nevelése; Arató László: Krisztusibb ember, magyarabb magyar! Újraéledt a Magyar Cserkészszövetség
! Az ifjúságvédelem helyzetérõl, a fiatalkori bûnözés és a bûnözõvé válás megelõzésének a lehetõségeirõl =
Belü. Szle 33. 1995. 3. (44-64.)
Belügyi Szemle címû folyóirat szerkesztõsége által szervezet konzultáció
! Ifjúság. [Szerk.]: Gábor Kálmán = Educatio 4. 1995. 2. 191-366.
részei
Gábor Kálmán: Az ifjúságkutatás irányai a kilencvenes években; Kozma Tamás: Ifjúság és oktatás; Liskó
Ilona: Akik a statisztikából kimaradnak; Bíró A. Zoltán: Generációs kapcsolatok székelyföldi lokális közösségekben; Mátay Melinda: Narancsízû citrom vagy citromízû narancs?; Ladányi Andor: Egyetemi ifjúsági
szervezetek a Horthy-korszakban. Vázlatos áttekintés, Történelmi lecke; Gábor Kálmán-Balog Iván: The
impact of consumer culture on Eastern and Central European youth; Junghaus Ibolya-Szemerszki Mariann:
Tanárok véleménye...; Narancsik Ágnes: Helyi társadalom és ifjúság; Béres Tibor: Pályakezdõk a munkaerõpiacon és azon kívül; Cavalli, Alessandro: Ifjúság és társadalom a mai Olaszországban
Az idegennyelvû címek és kivonatok a következõ számban jelennek meg
! Koncepció a gyermekvédelemrõl valamint a szociális- és gyámhivatalok törvényi szabályozásáról 1995. február = Család, Gyermek, Ifj. 4. 1995. 2. (3-14.)
! Kötet az egészségkárosultakról. [Szerk.]: Lévai Katalin. [Elõszó]: Lévai Katalin. [Közread. a] Esély
Közösségfejl. Családsegítõ Szolg. Bp., NEOTIPP BT ny., 1995. 128 p. /Esély füz., 3./
! Közelítés. [Szerk.]: Papp György. [Közremûködõ]: Bakonyi Péter – Wagner Margit – et al. Bp., Ezredforuló
Alapítvány, 1995. 156 p. /Az ifjúság felfedezése/
A kötet interjúkat tartalmaz deviáns fiatalokkal. Wagner Margit fotóival
! Egy meg nem jelent folyóirat – A Jövõ Embere = Thalassa 6. 1995. 1-2. (223-277.)
A Jövõ Embere, egy mentálhigiénés folyóirat, elsõ és egyetlen számának kefelevonata
L Szociálpszichológia. Interperszonális kapcsolatok. Szerep. Elõítélet. Elidegenedés. Szociobiológia; G.2 Ifjúság, gyermekkor folyóiratok; A Jövõ Embere /folyóirat/; mentálhigiéné; 1948; pszichológia; gyermekvédelem; politikai élet; pszichológusok; Mérei Ferenc; Bárczi Gusztáv
! Metodológiai eljárások és problémák egyetemi hallgatók terepmunka gyakorlatának szervezésében. [Összeáll.]: Bíró A. Zoltán = Antrop. Mûhely 3. 1995. 1. (9-36.)
A Regionális és Antropológiai Kutatások Központjának kétéves kutatási programjáról, melynek keretében
romániai és magyar egyetemek mûködtek együtt. Ua angolul: Experiments 1994-1995. 2. p. 154-173
! Serdülõk egészségi állapota, egészségmagatartása. [Szerk.]: Aszmann Anna. Bp., Új Aranyhíd Kft., 1995.
211,[1] p. Bibliogr. tanulm.

306

Bibliográfia
! Szakképzés, munkaerõpiac és társadalmi közérzet. Empirikus kutatás a pályakezdõ fõvárosi fiatalok körében. Bp., Fõvárosi Pedagógiai Intézet, 1995. 161,[2] p.
! Szociálpolitika, család, gyermek- és ifjúságvédelem.
kötetei
Orbán István: Szociálpolitika, család, gyermek- és ifjúságvédelem
! Szöveggyûjtemény szociálpedagógia szakos hallgatók részére. [Szerk.]: Orbán István. [Közread. a] EKTF.
Eger, EKTF Nyomda
kötetei
1. kötet Szöveggyûjtemény szociálpedagógia szakos hallgatók részére;
2. kötet Szöveggyûjtemény szociálpedagógia szakos hallgatók részére;
3. kötet Orbán István: Szociálpolitika, család, gyermek- és ifjúságvédelem;
4. kötet Szöveggyûjtemény szociálpedagógia szakos hallgatók részére; Szöveggyûjtemény és mintatár
szociálpedagógia szakos hallgatók részére
! Tanulmányok az Eötvös József Collegium történetérõl. [Közread.]: Kósa László = Valóság 38. 1995. 9. 53-82.
részei
Kovács Tímea-Szabó-Pál Tibor: Az Eötvös József Collegiumba felvett hallgatók vallási, földrajzi és társadalmi hovatartozása a két világháború között; Ablonczy Balázs-Bertényi Iván, ifj.: „Alkalmatlan. Nem ajánlom.” Az Eötvös Collegiumba fel nem vettek földrajzi és társadalmi származása a két világháború között;
Tombor András: Az [ezerkilencszázharminckettes] 1932-es kommunista szervezkedés az Eötvös
Collegiumban
! A tanulmányok a centenáriumra meghirdetett kollégiumtörténeti szemináriumon elhangzott elõadások
! Tanulmányok a gyermekjólét körébõl. , Esztergomi Vitéz János Tanítóképzõ Fõiskola – Hajdúböszörményi
Óvónõképzõ Fõiskola 5. köt. Gyerekek – szülõk – szakemberek. Szöveggyûjtemény szociális képzésben
részt vevõ hallgatóknak és gyakorló szakembereknek. [Szerk.]: Budai István. [Összeáll.]: Budai István. Esztergom, 1995. 177 p.
Gyermekvilág a régi magyar falun. I-II. Szolnok, Damjanich János Múzeum soksz.
kötetei
Az [ezerkilencszázkilencvenhárom] 1993. október 15-16-án Jászberényben és Szolnokon rendezett konferencia elõadásai
! Tehetség és képességek. [Szerk.]: Balogh László /pszichológus/ – Herskovits Mária – Tóth László. [Közread. a/z/] KLTE Pedag.-Pszichol. tanszék. Debrecen, 1995. 228 p.
! Történelmi lecke. [Összeáll.]: Liskó Ilona = Educatio 4. 1995. 2. (285-310.)
Szakmunkástanulók véleménye a társadalomról és a politikáról 1974-ben és 1994-ben. /Interjúrészlet/
! Vesztesek. Ifjúság az ezredfordulón. [Szerk.]: Gazsó Ferenc – Stumpf István. [Elõszó]: Gazsó Ferenc –
Stumpf István. [Közread. a] Ezredforuló Alapítvány. Bp., Hunga-print ny., 1995. 157 p.

1996
! Andelson, Edna – Fraiberg, Selma H.: Elhagyott anya, elhagyott gyermek. [Ford.]: Szilvási Léna (p. 151176.) In: Gyermek – család – társadalom. Szociális munka gyermekes családoknál. Kézikönyv. [Szerk.]:
Szilvási Léna. Bp. Hilscher Rezsõ Szocpol. Egyesület – ELTE Szoc. Int. Szociálpol. Tszék, 1996. / B 10/
! Andok Mónika: Katolikus ifjúsági sajtó: bravo? = Egyházfórum 11. 1996. 4. (59-64.)
! Andorka Rudolf: Gyermekek és fiatalok (p. 121-134.) In: Társadalmi páternoszter 1992-1995. Jelentés a Magyar Háztartás Panel 4. hullámának eredményeirõl. [Szerk.]: Tóth István György /TÁRKI/ – Sik Endre. Bp.
BKE Szociológia Tanszék – TÁRKI – KSH, 1996. / B 10/
! Bagó József: A pályakezdõ munkanélküliek új támogatási rendszere = Munkaü. Szle 40. 1996. 6. (14-17.)
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! Bagó József: Váltás a pályakezdõk támogatásában = Szakokt. 46. 1996. 6. (1-4.)
! Barcy Magdolna – Diósi Pál – Rudas János: Vélemények a másságról – elõítéletek a fiatalok körében. Egy
empirikus társadalomkutatás zárótanulmánya. [Közread. a] Bar Kochba Intézet. Bp., Animula Egyesület,
1996. 107 p.
! Barnes, Gill Gorell: A nem véletlen sérülések. (A gyakorlat, a kutatás s az elmélet összefüggéseinek illusztrálása egy eset példáján). [Ford.]: Szentmiklósi Tamás (p. 131-150.) In: Gyermek – család – társadalom. Szociális munka gyermekes családoknál. Kézikönyv. [Szerk.]: Szilvási Léna. Bp. Hilscher Rezsõ Szocpol. Egyesület – ELTE Szoc. Int. Szociálpol. Tszék, 1996.
! Botte, Marie-France: Egy gyermek ára. Négy év a bangkoki gyermekprostitúció poklában. [Szerk.]: Szávai
Ilona. [Közremûködõ]: Mari, Jean-Paul. [Ford.]: Puskás Gyöngyi. Bp., Pont K., 1996. 172,[2] p.
/Gyermekvédelmi kiskönyvtár/
! Cseke Péter: Keresztény erkölcs és kisebbségi ifjúságnevelés a két világháború közötti Erdélyben = Hitel 9.
1996. 12. (65-72.)
! Csillei Béla: Nagyvárosi kiútkeresés – halmozottan hátrányos helyzetû gyerekekkel = Szakképz. Szle 12.
1996. 2. (58-65.)
! Daly, Steven – Wice, Nathaniel: Alternatív kultúra, amit a kilencvenes évekrõl tudni érdemes. [Ford.]: Kovács Kristóf. Bp., Biográf, 1996. 220 p.
! Demény Enikõ – Kozák Gyula – Orbán Mária: Tanulási láz Kolozsváron? Felmérés két egyetemet végzett
diákok körében = Korunk. 3. foly. 7. 1996. 5. (34-43.)
! Dévai Judit, Sz.: Az interetnikus viszonyok tükrözõdése szlovákiai magyar fiatalok tudatában = Társ. Szle
51. 1996. 6. (61-71.)
! Diósi Pál: A töltésen innen, a városon túl. /Szociológiai célvizsgálat a Káposztásmegyer-kettõ lakótelepen
élõ fiatalok körében/ = Esély 8. 1996. 5. (51-77.)
A DIÓDATA Szociológiai Kutató és Tanácsadó Iroda szociológiai felvétele 1995. augusztus-szeptemberében
Újpest Önkormányzata megbízásából
! Egedy Tamás: A város és az ifjúság – Budapest, Gyõr és Szarvas a fiatalok szemével = Tér és Társ. 10. 1996.
2-3. (43-54.)
! Elekes Zsuzsanna – Paksi Borbála: A magyarországi középiskolások alkohol- és drogfogyasztása. ESPAD.
The European School Survey Project on Alcohol and Drugs 1995. Bp., Népjóléti Minisztérium, 1996. 126 p.
ismertetése: Rácz József: A magyarországi középiskolások alkohol- és drogfogyasztása; Kelemen Gábor
/pszichiáter/: A magyarországi középiskolások alkohol- és drogfogyasztása
Nemzetközi összehasonlító vizsgálat. Magyarországi eredmények bemutatása, módszertan, adatok
! Erõs Ferenc – Fábián Zoltán: Autoritarizmus és társadalmi tényezõk a cigányellenesség magyarázatában (p.
51-68.) In: Ifjúságkutatás. [Szerk.]: Gábor Kálmán. Bp. Educatio, 1996. Az ifjúság tekintélyelvûségérõl
! Erõs Ferenc – Fábián Zoltán – Fleck Zoltán – Kovács A. – Kovács M.: Kutatási jelentés a Másképp Alapítvány multikulturális oktatási programjának hatásáról. [Közread. a/z/] MTA Pszichol. Int. – Soros Alapítvány. Gépirat Bp., 1996. 44 p.
! Farkas Péter /oktatáskutató/: A leszakadó rétegek oktatása = Educatio 5. 1996. 1. (50-59.)
! Fein, Edith – Maluccio, Anthony N.: A gyermekek végleges elhelyezésére törekvés elve – egy újabb kudarc?.
[Ford.]: Szentmiklósi Tamás (p. 108-128.) In: Gyermek – család – társadalom. Szociális munka gyermekes
családoknál. Kézikönyv. [Szerk.]: Szilvási Léna. Bp. Hilscher Rezsõ Szocpol. Egyesület – ELTE Szoc. Int.
Szociálpol. Tszék, 1996.
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! Gazsó Ferenc – Stumpf István: Nemzedéki orientációk a rendszerváltozásban (p. 545-570.) In: Magyarország politikai évkönyve 1995-rõl. [Szerk.]: Kurtán Sándor – Sándor Péter – Vass László /politológus/. Bp.
Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 1996. / B 10/
! Gábor Kálmán: A fiatalság a társadalomban = Élet és Tud. 51. 1996. 40. (1251-1252.)
! Gábor Kálmán: Ifjúságkutatási tézisek (p. 5-11.) In: Ifjúságkutatás. [Szerk.]: Gábor Kálmán. Bp. Educatio,
1996.
! Gábor Kálmán: Kelet-európai útravaló = Élet és Tud. 51. 1996. 42. (1324-1325.)
! Gábor Kálmán: Minták és értékek = Élet és Tud. 51. 1996. 44. (1384-1385.)
! Gábor Kálmán: Rendszerváltás – ifjúsági korszakváltás = Korunk. 3. foly. 7. 1996. 5. (5-26.)
! Gábor Kálmán: Társadalmi átalakulás – ifjúsági korszakváltás – ifjúsági kultúra (p. 70-115.) In: Közmûvelõdési tanulmányok 1996. [Szerk.]: Szabó Károly /közmûvelõdés/. Pécs. JPTE – M. Honvédség Humán Fõcsoportfõnökség Kulturális Ig, 1996. / B 10/
! Gábor Kálmán: Társadalmi átalakulás és ifjúsági korszakváltás (p. 13-34.) In: Ifjúságkutatás. [Szerk.]: Gábor Kálmán. Bp. Educatio, 1996. / B 10/
! Gedei Norbert: Ifjúság: szélen, jobbra = Pedag. Lapja 52. 1996. 8. (11.)
Az Oktatáskutató Intézet Ifjúságszociológiai Csoportjának vizsgálata a szélsõjobboldali fiatalokról
! Gerentsér Imre – Tóth Antal /politológus/: Az egyes tiltakozási fajták megítélése és a lakosság részvételi
hajlandósága (p. 638-644.) In: Magyarország politikai évkönyve 1995-rõl. [Szerk.]: Kurtán Sándor – Sándor
Péter – Vass László /politológus/. Bp. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 1996.
! Giovannoni, Jeanne M.: A gyermek (p. 9-14.) In: Szociális munka az iskolában. Válogatás iskolai szociális
munkások, gyermekjóléti szakemberek, szociális és pedagógusképzésben résztvevõk számára. Fõiskolai tankönyv. [Szerk.]: Budai István. Bp. Nemzeti Tankvk., 1996.
! Grynaeus András: Cserkészet és az ifjúsági mozgalmak – ma = Távlatok 6. 1996. 3-4. (353-359.)
! Gyarmathy Éva: Tanulási zavarokkal küzdõ tehetséges gyerekek azonosítása.
Doktori disszertáció. [Közread. a/z/] KLTE. Debrecen, 1996. 113 p.
! Halmesvirta, Annsi: Molnár Ferenc és az ifjúkor kultúrája. [Ford.]: Vajdovich Nóra = Iskolakult. 6. 1996.
1. (38-44.)
Az ifjúkor fogalma a századfordulón. Molnár Ferenc a hõsiességrõl és a háborúról
! Harcsa István: Az ifjúság életkörülményei. Gyermekek a családban. – Családok közötti együttmûködés.
[Közread. a] KSH Társadalomstat. Fõoszt. Bp., KSH, 1996. 107 p. /Társstat. füz., 17./
! Havas Péter: A környezeti nevelés és a jövõképek = Iskolakult. 6. 1996. 11. (58-70.)
Általános és középiskolai tanulók jövõképe
! Horváth Péter: Fogadj be! Engedj el! = Család, Gyermek, Ifj. 5. 1996. 3. (2-8.)
Hátrányos helyzetû gyermekek örökbefogadásáról.
! Jones, Gill – Wallace, Claire: Ifjúság, család, polgárrá válás. [Ford.]: Cseke Péter = Korunk. 3. foly. 7. 1996.
5. (91-97.)
Nagy-Britanniában
! Kadushin, Alfred: Gyermekjóléti szolgáltatások. [Ford.]: Nagy Nóra (p. 20-25.) In: Szociális munka az iskolában. Válogatás iskolai szociális munkások, gyermekjóléti szakemberek, szociális és pedagógusképzésben
résztvevõk számára. Fõiskolai tankönyv. [Szerk.]: Budai István. Bp. Nemzeti Tankvk., 1996.
! Karikó Sándor: Konformizmus és ifjúság = Valóság 39. 1996. 1. (78-86.)

! Fogarassy Miklós: Hagyomány és modernség a mai magyar gyermekirodalomban = Új Ped. Szle. 46. 1996.
3. (123-125.)

! Karsai Ágnes – Pikó Bettina: Az öngyógyítás, öngyógyszerezés elõfordulása középiskolások körében =
Gyógyszerészet 40. 1996. (253-256.)

! Gagyi József: Fiatalok és migráció. A máréfalvi fiatal korosztályok migrációs viselkedése (p. 89-103.) In: Elvándorlók? Vendégmunka és életforma a Székelyföldön. [Szerk.]: Bodó Julianna. Csíkszereda. Pro-Print
Könyvkiadó, 1996.

! Kály-Kullai Károly: /Ki/útkeresõ, avagy „A drog letelepedett Magyarországon”. 1-7 = Szakokt. 46. 1996.
3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. (22-24.,24-26.,21-23.,25-27.,20-22.,22-24.,21-23.)
A folytatást l. a folyóirat 1997. évi számaiban
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! Kelemen Gábor /pszichiáter/: = Szenvedélybetegségek 4. 1996. 3. (240.)
ismertetettje: Elekes Zsuzsanna-Paksi Borbála: A magyarországi középiskolások alkohol- és drogfogyasztása. ESPAD. The European School Survey Project on Alcohol and Drugs 1995
! Kelemen Gábor /pszichiáter/: = Szenvedélybetegségek 4. 1996. 3. (239-240.)
! Kemény Vagyim – Kiss Károly: „Látható idegenek”. Afrikaiak egy magyar kollégiumban – kulturák találkozása (p. 8-30.) In: Rövid etnoregionális elemzések. Etnikai, antropológiai, politológiai tanulmányok.
[Szerk.]: Gergely András, A. Bp. MTA PTI Etnoregionális Kutközp., 1996. 1995 áprilisában a Budapesti
Közgazdaságtudományi Egyetem Ráday utcai kollégiumában végzett kutatás eredménye
! Kerezsi Klára: A gyermek mint a családi erõszak áldozata (p. 56-77.) In: Gyermek – család – társadalom.
Szociális munka gyermekes családoknál. Kézikönyv. [Szerk.]: Szilvási Léna. Bp. Hilscher Rezsõ Szocpol.
Egyesület – ELTE Szoc. Int. Szociálpol. Tszék, 1996. / B 10/
Részlet a szerzõ A védtelen gyermek (Budapest, Közgazd. és Jogi Könyvk. 1995) c. könyvébõl
! Kerezsi Klára: Gyermek, család, társadalom (p. 25-55.) In: Gyermek – család – társadalom. Szociális munka gyermekes családoknál. Kézikönyv. [Szerk.]: Szilvási Léna. Bp. Hilscher Rezsõ Szocpol. Egyesület – ELTE Szoc. Int. Szociálpol. Tszék, 1996. / B 10/
Részlet a szerzõ A védtelen gyermek (Budapest, Közgazd. és Jogi Könyvk. 1995) c. könyvébõl
! Kéri László: Meddõhányó = Mozgó Világ 22. 1996. 1. (82-85.)
A tizenévesektõl a harmincasokig terjedõ kilátástalanságról
! Kiss Ádám Sándor: Értelmi fogyatékosok a középiskolások szemével = Iskolakult. 6. 1996. 1. (33-37.)
! Kisszékelyi Ödön: A fiatalkori toxikománia prevenciója = Szenvedélybetegségek 4. 1996. 5. (359-366.)
! Kovács András /szociológus/: Anti-Semitism and the young elite in Hungary. [Antiszemitizmus és a fiatal
elit Magyarországon] = Sociol. Papers 5. 1996. 3. (1-74.)
! Kovács Éva – Vajda Júlia: A kettõs kommunikáció mint csoportképzõ tényezõ. Családtörténetek a zsidó iskolákban (p. 114-128.) In: Azonosság és különbözõség. Tanulmányok az identitásról és az elõítéletrõl.
[Szerk.]: Erõs Ferenc. Bp. Scientia Humana, 1996. A zsidó identitástudat elemzése a Wesselényi utcai Amerikai Alapítványi Iskola, valamint a Lauder Javne Közösségi Iskola tanulói között
! Kókai Nagy István: Mezõgazdasági speciális szakiskolát végzett fiatalok munkavállalási esélyei = Szociális
Munka 8. 1996. 3. (172-181.)
Értelmileg sérült fiatalok rehabilitációjának egyik lehetõsége
! Kóré Veronika: „Ha én lennék a miniszter”. A II. osztályos középiskolások miniszterképe egy Vácon végzett
vizsgálat tükrében = Új Ped. Szle. 46. 1996. 10. (106-117.)
A Kulturális, és Közoktatási Minisztériumról alkotott vélemények
! Kósa Eszter: = Esély 8. 1996. 3. (118-123.)
ismertetettje: Kerezsi Klára: A védtelen gyermek. Erõszak és elhanyagolás a családban
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! Liskó Ilona: Ifjúsági csoportstílusok = Educatio 5. 1996. 2. (349-358.)
A vizsgálatra A magyar fiatalok képe Finnországról c. kutatás keretében került sor
! Ludányi Ágnes: A gyermekvédelemben dolgozó pedagógusok mentálhigiénéje (p. 206-211.) In: Szöveggyûjtemény szociálpedagógia szakos hallgatók részére. [Szerk.]: Orbán István. Eger, EKTF Nyomda 5. köt. Szöveggyûjtemény és mintatár szociálpedagógia szakos hallgatók részére, 1996.
! Magyari Tivadar: Pályatévesztés és pályamódosítás = Korunk. 3. foly. 7. 1996. 5. (27-33.)
Kolozsvári egyetemisták körében
! Magyari Tivadar: A pályaválasztási tanácsadás funkciói = Korunk. 3. foly. 7. 1996. 5. (98-102.)
A romániai magyar kisebbség körében
! Makai Éva: A háborús évek gyermekvédelmi-közösségi utópiái = Iskolakult. 6. 1996. 2. (94-104.)
A második világháború elõtt és után
! Maksay Klára: A szocializáció során kialakult képzési motiválatlanság és a munkanélküliség kapcsolata ifjúsági csoportokban (p. 320-323.) In: A világ feltétele – Bedingung der Welt. A kaposvári Erkölcsfilozófiai
és -Nevelési Konferencia elõadásai. [Szerk.]: Czirják József – Jávorszki András – Szabóné Gondos Piroska.
Kaposvár. CsVM TKF, 1996. / B 10/
! Maróti Egon: Aristoteles felfogása a fiatalkori versenysportról a források tükrében = Aetas 11. 1996. 4. (5-19.)
! Melinz, Gerhard – Zimmermann, Susan: Gyermek- és ifjúságvédelem Budapesten és Bécsben a dualizmus
korában (p. 9-28.) In: Gyermeksorsok és gyermekvédelem Budapesten a Monarchia idején. A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyûjteményének kiállítása – Kinderschicksale und Kinderschutz in Budapest
im Zeitalter der Monarchie. Austellung der Budapest-Sammlung der Stadtbibliothek Ervin Szabó, Budapest. [Szerk.]: Sándor Tibor /könyvtáros/ – Zimmermann, Susan. Bp. FSZEK, 1996. / B 10/
! Minuchin, Salvador: Gyermekgyilkosság – Maria Colwell. (Részlet a szerzõ Családi kaleidoszkóp címû mûvébõl). [Ford.]: Szentmiklósi Tamás (p. 177-196.) In: Gyermek – család – társadalom. Szociális munka gyermekes családoknál. Kézikönyv. [Szerk.]: Szilvási Léna. Bp. Hilscher Rezsõ Szocpol. Egyesület – ELTE Szoc.
Int. Szociálpol. Tszék, 1996. / B 10/
! Molnár László /gyermekvédelem/: Egy hálózat fehér foltjai = Család, Gyermek, Ifj. 5. 1996. 1. (16-19.)
! Molnár Tamás /filozófus/: Ifjúság, társadalom és politika = Jel 8. 1996. 6. (166-167.)
! Móra Ferenc Sándor: Fiatal vállalkozók és ifjúsági kultúra (p. 89-95.) In: Ifjúságkutatás. [Szerk.]: Gábor
Kálmán. Bp. Educatio, 1996. / B 10/
Interjúkon alapuló vizsgálat fiatal szegedi vállalkozók életmódjáról, az ifjúsági kultúrához való kötõdésükrõl
! Nagy Attila /olvasáskutató/: Magyarságtudat és olvasás középiskolások körében (p. 31-37.) In: Magyar
Könyvtárosok III. szakmai találkozója. Budapest 1992. augusztus 16-18.. Válogatás a találkozó elõadásaiból.
[Szerk.]: Berke Barnabásné – Németh Mária /könyvtáros/. Bp. OSZK Ny., 1996.

! Kövendi Dénes: Ifjúság és hivatás Karácsony Sándor szemével = Új Ped. Szle. 46. 1996. 6. (15-22.)

! Narancsik Ágnes: Az alternatív kultúrától a fogyasztói iparig (p. 77-87.) In: Ifjúságkutatás. [Szerk.]: Gábor
Kálmán. Bp. Educatio, 1996. Egyetemi és fõiskolai hallgatók életstílusa

! Krassói Anikó: Periférián: keresztény munkásfiatalok = Egyházfórum 11. 1996. 4. (45-54.)

! Narancsik Ágnes: Kulturális szakadékok = Élet és Tud. 51. 1996. 48. (1512-1513.)

! Kristó Nagy István: Hitler ifjai – Horthy leventéi = Ezredvég 6. 1996. 6. (59-65.)

! Narancsik Ágnes: Az új nemzedék ízlésvilága = Élet és Tud. 51. 1996. 46. (1448-1449.)

! Ledingham, J. E. – Ledingham, C. A. – Richardson, J. E.: A médiában megjelenõ erõszak hatása a gyerekekre. [Ford.]: Kricsfalvi Attila = Család, Gyermek, Ifj. 5. 1996. 2. (23-25.)

! Nickolai, Werner – Quensel, Stephen – Rieder, Hermann: Nyolc gyakorlati elv a nehezen nevelhetõ fiatalok
pedagógiájához. [Ford.]: Grossmann Erika (p. 163-171.) In: Szociális munka az iskolában. Válogatás iskolai
szociális munkások, gyermekjóléti szakemberek, szociális és pedagógusképzésben résztvevõk számára. Fõiskolai tankönyv. [Szerk.]: Budai István. Bp. Nemzeti Tankvk., 1996. Részlet a szerzõk Élménypedagógia a
peremcsoportok esetében (Budapest, Lambertus Kiadó, 1992) c. könyvébõl

! Lévai Katalin: „Kellene egy olyan iskolát csinálni, ami az õ bõrükre szabott...” Beszélgetés Györik Edittel,
a Belvárosi Tanoda vezetõjével (p. 124-136.) In: Szociális munka az iskolában. Válogatás iskolai szociális
munkások, gyermekjóléti szakemberek, szociális és pedagógusképzésben résztvevõk számára. Fõiskolai tankönyv. [Szerk.]: Budai István. Bp. Nemzeti Tankvk., 1996. Megjelent még: Esély, 1993. 1. p. 88-97
! Lévai Miklós: A kábítószer-probléma és büntetõjogi kontrollja Magyarországon (p. 227-236.) In: A deviancia szociológiája. Szöveggyûjtemény. [Szerk.]: Gönczöl Katalin – Kerezsi Klára. Bp. Hilscher Rezsõ Szocpol.
Egyesület, 1996. Megjelent az Esély 1992. 1. számában. A lábjegyzetben a drog fogalmával
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! Orbán István: Család-, gyermek- és ifjúságvédelem (p. 103-142.) In: Szöveggyûjtemény szociálpedagógia
szakos hallgatók részére. [Szerk.]: Orbán István. Eger, EKTF Nyomda 5. köt. Szöveggyûjtemény és mintatár szociálpedagógia szakos hallgatók részére, 1996. Állami gondozottak gyámsága, pénz- és vagyonkezelésének jogi szabályozása
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! Papp Ágnes: S.O.S. = Szakokt. 46. 1996. 2. (18-23.)
Többek között a Sziget Ifjúsági Segítõ Szolgálat /Budapest/ munkájáról
! Parton, Nigel: A gyermekek jogairól szóló 1989. évi törvény: a konszenzus helyreállítása. (Részletek).
[Ford.]: Szentmiklósi Tamás (p. 78-107.) In: Gyermek – család – társadalom. Szociális munka gyermekes
családoknál. Kézikönyv. [Szerk.]: Szilvási Léna. Bp. Hilscher Rezsõ Szocpol. Egyesület – ELTE Szoc. Int.
Szociálpol. Tszék, 1996. Az 1989. évi angol gyermekvédelmi törvényjavaslatról
! Paulik Edit – Pikó Bettina – Müller Anna – Petõ Éva: Orvos- és gyógyszerészhallgatók dohonyzási szokásai
= Egészségnev. 37. 1996. (56-59.)
! Pál Tamás: Diagnózis (p. 39-46.) In: Jelentés a gyerekek helyzetérõl Magyarországon, 1994-1995. [Szerk.]:
Trencsényi László – Papp György. Bp. Borsodi Ny., 1996. / B 10/
Az iskolai állampolgári nevelésrõl
! Pierce, Dean: Tudományos vizsgálat: a szakma felfedezése, helye a szociálpolitika rendszerében és tevékenységének színterei. [Ford.]: Hajdú Judit (p. 54-69.) In: A szociális munka elmélete és gyakorlata. Szöveggyûjtemény. Bp., Semmelweis Kiadó, 1996. 1. köt. Általános szociális munka. [Szerk.]: Hegyesi Gábor –
Talyigás Katalin J.01 Szociálpolitika. Szociális gondozás;
! Pik Katalin: Az értékelés funkciója a szociális munkában. Gyermekvédelem az Egyesült Államokban (p.
207-243.) In: Rejtõzködõ jelen. Tanulmányok Ferge Zsuzsának. [Szerk.]: Tausz Katalin – Várnai Györgyi.
Bp. Hilscher Rezsõ Szocpol. Egyesület, 1996. Az amerikai gyermekvédelmi programok ismertetése
! Pikó Bettina – Barabás Katalin – Markos Judit: Health risk behaviour of a medical student population.
Report on a pilot study. /Egészségi rizikóvállalás orvostanhallgatók körében./ = Journ. of Roy. Soc. Health
116. 1996. 2. (97-100.)
! Pikó Bettina – Paulik Edit – Petõ Éva – Müller Anna: A dohányzó magatartás társas befolyásoltsága. A mikrokörnyezet szerepe = Szenvedélybetegségek 4. 1996. 3. (191-195.)
SOTE hallgatók dohányzással kapcsolatos magatartását és attitüdjeit vizsgáló kutatás
! Puttmann, Andreas: A fiatalok értékítéletei. [Ford.]: Gál Ferenc = Communio 4. 1996. 2. (19-32.)
! Rácz József: = Szenvedélybetegségek 4. 1996. 6. (473-475.)
ismertetettje: Elekes Zsuzsanna-Paksi Borbála: A magyarországi középiskolások alkohol- és drogfogyasztása. ESPAD. The European School Survey Project on Alcohol and Drugs 1995
! Sarnyai Csaba Máté: A Magyar Katolikus Püspöki Kar és az ifjúság. 1964-1994 = Egyházfórum 11. 1996. 4.
(30-38.)
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zikönyv. [Szerk.]: Szilvási Léna. Bp. Hilscher Rezsõ Szocpol. Egyesület – ELTE Szoc. Int. Szociálpol. Tszék,
1996.
! Szilvási Léna: Változásban a gyermekvédelem. (Elõszó) (p. 7-21.) In: Gyermek – család – társadalom. Szociális munka gyermekes családoknál. Kézikönyv. [Szerk.]: Szilvási Léna. Bp. Hilscher Rezsõ Szocpol. Egyesület – ELTE Szoc. Int. Szociálpol. Tszék, 1996. / B 10/
! Szöllõsi Gábor /jogász, szociálpolitikus/: Az Európa Tanács ajánlásai a gyermekeknek nyújtott helyettes\tõ
gondozásról = Család, Gyermek, Ifj. 5. 1996. 1. (12-15.)
! Szöllõsi Gábor /jogász, szociálpolitikus/: A reform három sarkalatos pontja = Család, Gyermek, Ifj. 5. 1996.
1. (7-11.)
! Szûk Balázs: Az Apokalipszis 666-os nagy fenevadja = Iskolakult. 6. 1996. 1. (105-111.)
Interjú egy sátánista gimnazistával
! Takashi Okumura: Fûtõ /ösztönzõ/ és hûtõ /csillapító/ kultúrák. A társadalmi tudat átalakulása a mai Japánban (82-93.) In: Közép-Európa és Japán közös kihívása. Interdiszciplináris tudományos konferencia évtizedünk történelmi korszakváltásáról – Central Europe and Japan – a common challenge. Interdiscipliary
conference on the 1990s as a historical turning point. [Szerk.]: Trencsényi Imre. Bp. Magyar Népfõiskolai
Társaság – Bibó István Népfõiskolai Társaság, 1996.
A szerzõ szociológus. Kutatási területe az ifjúság, a társadalmi tudat és a kommunikáció. A tanulmány végén a konferencia résztvevõinek a témával kapcsolatos kérdései és a válaszok is megtalálhatók
! Takashi Okumura: A „warming-up” culture and a „cooling-out” culture. The transformation of sociaé
consciousness in contemporary Japan. [Fûtõ /ösztönzõ/ és hûtõ / csillapító/ kultúrák a mai Japánban] (8293.) In: Közép-Európa és Japán közös kihívása. Interdiszciplináris tudományos konferencia évtizedünk történelmi korszakváltásáról – Central Europe and Japan – a common challenge. Interdiscipliary conference
on the 1990s as a historical turning point. [Szerk.]: Trencsényi Imre. Bp. Magyar Népfõiskolai Társaság –
Bibó István Népfõiskolai Társaság, 1996.
! Tarján Imre: A sor- és hivatásos állomány helyzetének vizsgálata. Adalékok a magyar katonaszociológia történetéhez = Új Honvéds. Szle 1996. 8. (110-114.)
! Tót Éva: A munkanélküli fiatalok életkörülményei = Educatio 5. 1996. 1. (175-178.)
! Tót Éva: Szakmát tanuló tizenévesek társadalomképe (p. 35-49.) In: Ifjúságkutatás. [Szerk.]: Gábor Kálmán.
Bp. Educatio, 1996. / B 10/
! Tóth Erika: Ifjúságvédelem és bûnmegelõzés = Szakokt. 46. 1996. 3. (6-9.)

! Schüttler Tamás: „Minden olyan ember szegény, aki nem tud jóllakni” – Beszélgetés a szegénységrõl = Új
Ped. Szle. 46. 1996. 5. (94-102.)
Egy iskolai klub tagjainak véleménye

! Tóth Etelka: A Kolping-modell. 1.-2. Tervezés és önállóság = Szakokt. 46. 1996. 1., 2. (10-12.; 1-4.)
A hátrányos helyzetû fiatalok felzárkóztatására alkalmazott Kolping-módszerrõl és az esztergomi Kolping
Szakoktatási Intézet munkájáról

! Slavenburg, Jan H.: Pedagógiai innováció és a szociálisan hátrányos helyzetû tanulók. [Ford.]: Kaan Ágnes.
Rotterdam, 1996. 158 p.

! Vajda Zsuzsanna: Az identitás külsõ és belsõ forrásai (p. 8-24.) In: Azonosság és különbözõség. Tanulmányok az identitásról és az elõítéletrõl. [Szerk.]: Erõs Ferenc. Bp. Scientia Humana, 1996.
Középiskolások és egyetemisták önvallomásainak összehasonlító vizsgálata. /Frank Antal, 1928: Pataki,
1988/

! Szabó Ildikó /szociológus/ – Horváth Ágnes /politológus/: Magyarok Európában. Fõiskolások nemzettudata egy empirikus vizsgálat tükrében = Iskolakult. 6. 1996. 11. (71-87.)
A lokális, a regionális és a nemzeti tudat
! Szabó Ildikó /szociológus/ – Örkény Antal: [Tizennégy-tizenöt] 14-15 éves fiatalok interkulturális világképe (p. 161-235.) In: Többség – kisebbség. Tanulmányok a nemzeti tudat témakörébõl. Bp. Osiris, 1996.
! Szántó János: Magyarországi serdülõkorú németek etnikai-nemzetiségi identitása (p. 257-282.) In: Magyarságkutatás, 1995-96. [Szerk.]: Diószegi László. Bp. Teleki László Alapítvány, 1996.
! Szávai Ilona: Tévé elõtt – védtelenül = Család, Gyermek, Ifj. 5. 1996. 2. (26-29.)
A média gyermekekre gyakorolt negatív befolyása.
! Szilvási Léna: Az amerikai gyermekvédelem egy esettanulmány tükrében (Egy magyar szociális munkás tapasztalatai) (p. 197-244.) In: Gyermek – család – társadalom. Szociális munka gyermekes családoknál. Ké-
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! Van Vonderen, Marijke L. – Bekkers, Rudi – Hermanussen, Ria – Sikora Gizella – Tóth Árpád
/munkaszociológus/: Gender and doubts about study in technology = Journ. of General Psychol. 1996. 1.
(5-18.)
Holland-magyar mérnökhallgatók összehasonlító vizsgálata 1993-ban.
! Várfiné Komlósi Annamária – Vass Zoltán – Rózsa Sándor: A depresszióra való hajlam serdülõkori felismerésének és módosításának lehetõségei. A mentálhigiénés prevenciós munka néhány elméleti és gyakorlati
kérdése = M. Pszichol. Szle 52. 1996. 1-3. (101-124.)
! Veres Valér: Romániai magyar ifjúsági civil szféra = Korunk. 3. foly. 7. 1996. 5. (103-106.)
! Volentics Anna: Gyermekvédelem és reszocializáció. Bp., Nemzeti Tankvk., 1996. 280 p.
ismertetése: Deák Ferenc: Gyermekvédelem és reszocializáció
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! Vörös Imre: Keresztény értékek képviselete az ifjúság körében = Jel 8. 1996. 7-8. (195-198.)
! Weeks, Jeffrey: A gyermekkor (p. 234-238.) In: A szex. Szociológia és társadalomtörténet. Szöveggyûjtemény. [Szerk.]: Tóth László /szociológus/. Bp., Új Mandátum Kvk. 1. köt., 1996.
! Wootsch Péter: Ifjúsági szervezetek Európában = Educatio 5. 1996. 4. (604-626.)
! [Agresszív bûncsekemények miatt elítéltek és veszélyeztett kiskorúak statisztikai adatai.] (p. 147-150.) In:
Az agresszió problémái korunkban. A Szociális Munka Alapítvány és a Magyar Pszichiátriai Társaság
Középmagyarországi Tagozata közös rendezésében, 1995. május 10-11-12-én, Ábrahámhegyen volt tudományos ülés összefoglalt anyaga. [Szerk.]: Kappéter István. Bp. SzMA, 1996.
! Az AIDS egészségügyi, prevenciós, kulturális és társadalomtudományi megközelítése. Szöveggyûjtemény.
[Szerk.]: Szilágyi Erzsébet. [Vál.]: Szilágyi Erzsébet. [Közread. a/z/] NEVI Szexuális felvilágosító és AIDS
megelõzési Csoport – Bárczi Gusztáv Gyógypedag. Tanárk. Fõisk. Ált. Szociálismunkás-képzõ tszék. Bp.,
1996. 211 p.
! Civil szervezetek a gyermekes családok támogatására (p. 337-350.) In: Gyermek – család – társadalom. Szociális munka gyermekes családoknál. Kézikönyv. [Szerk.]: Szilvási Léna. Bp. Hilscher Rezsõ Szocpol. Egyesület – ELTE Szoc. Int. Szociálpol. Tszék, 1996. / B 10/
Civil szervezetek neve, címe, fõbb tevékenységi köre
! Diákjogi Charta (p. 47-[60].) In: Jelentés a gyerekek helyzetérõl Magyarországon, 1994-1995. [Szerk.]:
Trencsényi László – Papp György. Bp. Borsodi Ny., 1996. / B 10/
A diákjogok tételes közreadása
! Egyezmény a gyermek jogairól (p. 297-323.) In: Gyermek – család – társadalom. Szociális munka gyermekes családoknál. Kézikönyv. [Szerk.]: Szilvási Léna. Bp. Hilscher Rezsõ Szocpol. Egyesület – ELTE Szoc.
Int. Szociálpol. Tszék, 1996. / B 10/
Az 1989-es ENSZ egyezmény szövege
! Elõnyt a jövõnek! A Gyermek és Ifjúsági Tárgyaló Küldöttség tárgyalási javaslata a Kormánynak (p. 25-37.)
In: Jelentés a gyerekek helyzetérõl Magyarországon, 1994-1995. [Szerk.]: Trencsényi László – Papp György.
Bp. Borsodi Ny., 1996. / B 10/
! Elõterjesztés a kormány részére a gyermekek védelmérõl szóló törvénytervezetrõl (p. 324-330.) In: Gyermek
– család – társadalom. Szociális munka gyermekes családoknál. Kézikönyv. [Szerk.]: Szilvási Léna. Bp.
Hilscher Rezsõ Szocpol. Egyesület – ELTE Szoc. Int. Szociálpol. Tszék, 1996. A Népjóléti Minisztérium
1995. évi elõterjesztése
! Gyermek – család – társadalom. Szociális munka gyermekes családoknál. Kézikönyv. [Szerk.]: Szilvási Léna. Bp., Hilscher Rezsõ Szocpol. Egyesület – ELTE Szoc. Int. Szociálpol. Tszék, 1996. 350 p. /A szociális
szakképzés kvt/
ismertetése: Deák Ferenc: Gyermek – család – társadalom Kozma Judit: Gyermek – család – társadalom
! A Gyermekérdekek Magyarországi Fórumának állásfoglalása a Magyar Köztársaság Kormánya 1994-1998.
évekre szóló programjának gyermek- és ifjúsági ügyekkel kapcsolatos egyes tételeirõl (p. 23-24.) In: Jelentés a gyerekek helyzetérõl Magyarországon, 1994-1995. [Szerk.]: Trencsényi László – Papp György. Bp. Borsodi Ny., 1996.
! A gyermekek fizikai állapotának kritikus mutatói. Veszprém, 1996.
! Gyermeksorsok és gyermekvédelem Budapesten a Monarchia idején. A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyûjteményének kiállítása – Kinderschicksale und Kinderschutz in Budapest im Zeitalter der
Monarchie. Austellung der Budapest-Sammlung der Stadtbibliothek Ervin Szabó, Budapest. [Szerk.]: Sándor Tibor /könyvtáros/ – Zimmermann, Susan. [Ford.]: Glavina Zsuzsa – Sántha Tiborné. Bp., FSZEK,
1996. 79,[1] p. Kiállítási katalógus
! Ifjúsági korszakváltás = Élet és Tud. 51. 1996.
részei
Gábor Kálmán: A fiatalság a társadalomban; Gábor Kálmán: Kelet-európai útravaló; Gábor Kálmán: Min-
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ták és értékek; Narancsik Ágnes: Az új nemzedék ízlésvilága; Narancsik Ágnes: Kulturális szakadékok
A cikksorozat a folyóirat 1996. 40.,42.,44.,46.,48. számában jelent meg
! Ifjúságkutatás. [Szerk.]: Gábor Kálmán. Bp., Educatio, 1996. 100 p., Bibliogr. tanulm. /Educatio füz., 2./
! Jelentés a gyerekek helyzetérõl Magyarországon, 1994-1995. [Szerk.]: Trencsényi László – Papp György.
[Közread. a] Gyermekérdekek Magyarországi Fóruma. Bp., Borsodi Ny., 1996. 59,[1] p. /Jelentés a gyerekek
helyzetérõl Magyarországon, 1994-1995./
! Kapcsolódások. [Szerk.]: Maksay Klára – Tolnai Mária. Kaposvár, CsVM TKF, 1996. 145 p. Ifjúságpolitika.
Ifjúsági szervezetek.
! A magyar gyermekvédelem rendszerét ábrázoló sémák (p. 331-336.) In: Gyermek – család – társadalom. Szociális munka gyermekes családoknál. Kézikönyv. [Szerk.]: Szilvási Léna. Bp. Hilscher Rezsõ Szocpol. Egyesület – ELTE Szoc. Int. Szociálpol. Tszék, 1996.
! Neveléslélektani szöveggyûjtemény. Tanulmányok pedagógiai, szociálpszichológiai, vezetés- és kommunikációelméleti megközelítésben a tanár-diák viszonyról, a tanári magatartásról és a nevelési stílusról.
! Pályamódosítás és ifjúsági korszakváltás = Korunk. 3. foly. 7. 1996. 5. 5-58.,91-106.
részei
Gábor Kálmán: Rendszerváltás – ifjúsági korszakváltás; Magyari Tivadar: Pályatévesztés és pályamódosítás;
Demény Enikõ-Kozák Gyula-Orbán Mária: Tanulási láz Kolozsváron? Felmérés két egyetemet végzett diákok körében; Vargha Jenõ László: A munkanélküliség pszichikai hullámgörbéje; Gagyi József: Diplomás
munkanélküliek; Jones, Gill-Wallace, Claire: Ifjúság, család, polgárrá válás; Magyari Tivadar: A pályaválasztási tanácsadás funkciói; Veres Valér: Romániai magyar ifjúsági civil szféra
! A pedagógus. [Összeáll.]: Kósáné Ormai Vera. [Ford.]: Kulcsár Valéria - Ligetiné Kiss Mária – Vereczkey
Györgyné. [Közread. a/z/] ELTE. 5. kiad. Bp., Tankvk., 1996. 524 p. Bibliogr. p. [519]-524.
! Pszichopedagógia. Gyermekvédelem – jogi alapismeretek. Jogszabálygyûjtemény. [Szerk.]: Szõke Sándor.
Bp., Bárczi Gusztáv Gyógypedag. Tanárk. Fõisk., 1996. 244,[4] p.
! Szociális munka az iskolában. Válogatás iskolai szociális munkások, gyermekjóléti szakemberek, szociális
és pedagógusképzésben résztvevõk számára. Fõiskolai tankönyv. [Szerk.]: Budai István. Bp., Nemzeti
Tankvk., 1996. 196 p. Bibliogr. a jegyz.
ismertetése: Deák Ferenc: Szociális munka az iskolában
! Szöveggyûjtemény szociálpedagógia szakos hallgatók részére. [Szerk.]: Orbán István. [Közread. a] EKTF.
Eger, EKTF Nyomda 5. köt. Szöveggyûjtemény és mintatár szociálpedagógia szakos hallgatók részére. ,
1996. 292 p.

1997
! Albert Fruzsina – Dávid Bea: Magyarországon tanuló külföldi diákok kapcsolathálózati jellemzõi (p. 7-21.)
In: Collocquamur. Tanulmányok az elsõ szociológiai Ph.D. évfolyam munkáiból. Bp. BKE Szociológia és
Szociálpolitika Tansz., 1997.
! Bagó József: A fiatalok foglalkoztatásának helyzete, munkanélküliségük csökkentésének lehetõségei =
Esély 9. 1997. 1. (18-29.)
! Bajmócy Péter – Csíkos Csaba: Európai országok népszerûsége egyetemi hallgatók körében = Iskolakult. 7.
1997. 6-7. (71-77.)
! Bajor Zoltánné: Gyermekvédelmi problémák egy ifjúsági regényben = Iskolakult. 7. 1997. 11. (118-122.)
Vidor Miklós: Szökõár (Bp. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1954) c. regénye kapcsán
! Balogh Ernõ: Ellopott nemzedékek = Kritika 35. 1997. 12. (12-13.)
1910 és 1970 között Ausztráliában a fehér többség tömeges méretekben szakított el bennszülött gyermekeket a családjuktól. A szerzõ ennek okait, hatását és a jelenlegi helyzetet elemzi
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! Bácskai Erika – Gerevich József: Ifjúság és drogfogyasztás. [Közread. a] Drogmegelõzési Módszertani Központ és Ambulancia. Bp., Animula, 1997. 104 p., Bibliogr. p. 99-104
ismertetése: Csorba József: Ifjúság és drogfogyasztás Csorba József: Ifjúság és drogfogyasztás

! Csepeli György – Neményi Mária: Kultúra és fejlõdés az UNESCO-világbizottság jelentésének tükrében =
Kritika 35. 1997. 3. (26-29.)
Cselekvési tervek a hazai kulturális szükségletek kielégítésére

! Bálint Éva, V.: A társadalom bennünk van = M. Hírlap. Ahogy Tetszik mell. 1997. nov. 29. (13.)
A szocializáció színtereirõl

! Csillag Béla: Iskolai tanulók tevékenységének összehasonlító vizsgálata (p. 61-64.) In: A magyar ifjúság szomatikus állapota. Tanulmányok. [Szerk.]: Csillag Béla. Eger. EKTF, 1997. / B 10/
Magyar és olasz diákok szabadidõs tevékenységei

! Bánfalvy Csaba: Középiskolások elhelyezkedési tervei és azok realitása képzettségük figyelembevételével =
Szakképz. Szle 13. 1997. 2. (51-61.)
! Bánfalvy Csaba: A munkanélküliség új tendenciái Magyarországon és a pályakezdõ munkanélküliek (p. 3547.) In: Munkanélküli fiatalok és pályakezdõk képzése. [Szerk.]: Bánfalvy Csaba – Podrány Sarolta. Bp. Német Népfõisk. Szövets. Nemzetk. Együttmûk. Int., 1997. / B 10/

! Csizmadia Károlyné – Kapitány Gabriella: Iskolai végzettség, oktatás (p. 63-76.) In: A gyermekek és az ifjúság helyzete. Tanulmányok. [Szerk.]: Falussy Béla. Bp. KSH Népességtudományi Kutató Int., 1997. / B
10/
! Czike Klára: Gyermekvárosok – ma. I-III = Háló 3. 1997. 2.,6.,7-8. (4-6.,6-11.,20-24.)

! Bányai Emõke: Gyermekjóléti szociális munka Skóciában = Család, Gyermek, Ifj. 6. 1997. 6. (32-37.)

! Czike Klára: Gyermekvárosok = Educatio 6. 1997. 1. (37-47.)

! Bárdossy Ildikó: Esély és iskola(rendszer): nemzetközi tapasztalatok = Iskolakult. 7. 1997. 9. (40-46.)
Hátrányos helyzetû fiatalok esélyteremtése az oktatásban és a munkaerõpiacon

! Deák Ferenc: = Új Ped. Szle. 47. 1997. 9. (124-126.)
ismertetettje: Volentics Anna: Gyermekvédelem és reszocializáció

! Benke József: Idegenek nálunk (p. 19-26.) In: Másság – idegenség – elmozdulás. (Válogatott tanulmányok.)
Léthelyzetek az otthonosság és a sehollét között. [Szerk.]: Gergely András, A. Bp. MTA Politikai Tud. Int.,
1997. A Magyarországon tanuló külföldi diákok helyzete

! Demetrovics Zsolt: A család és a drog. A terhesség, a szülés és a család jellemzõinek hatása a fiatalkori drogfogyasztásra = Család, Gyermek, Ifj. 6. 1997. 1. (7-11.)
A terhesség és a szülés lefolyásának körülményei, valamint a gyermek késõbbi kábítószerfogyasztása között
fennálló kapcsolat vizsgálata

! Bihari Zoltán – Valachi László – Szabó András /ifjúságvédelem/: A mai fiatalok hétköznapi boldogsága – és
ahogyan szert tesznek rá. /Részlet egy felmérésbõl/ = Család, Gyermek, Ifj. 6. 1997. 1. (1-6.)
Felmérés a boldogság megítélésérõl, a fiatalok értékrendjérõl, közérzetérõl
! Bíró Endre: Diákjogok Magyarországon = Társ. Szle 52. 1997. 5. (63-67.)
! Bonifert Mária: Atomizálódó ifjúság = C. E. T. 5. 1997. 3. (26-35.)
! Boreczky Ágnes: A gyermekkor változó színterei (p. 161-240.) In: Németh András – Boreczky Ágnes: Nevelés, gyermek, iskola. – A gyermekkor változó színterei. Neveléselméleti és nevelésszociológiai bevezetés. Bp.
Eötvös József Könyvkiadó, 1997.
! Bossányi Katalin: Felbomlott a nemzedékek közötti szolidaritás. Beszélgetés Stumpf Istvánnal = Kritika
35. 1997. 9. (26-29.)
! Bólyai János: A rendõrség ifjúsági bûnmegelõzõ tevékenysége Írországban = Belü. Szle 35. 1997. 10. (7782.)
! Bukodi Erzsébet: Társadalmi mobilitás, tagozódás (p. 250-261.) In: A gyermekek és az ifjúság helyzete. Tanulmányok. [Szerk.]: Falussy Béla. Bp. KSH Népességtudományi Kutató Int., 1997. / Elsõsorban a fiatal
korosztályokban

! Djafari, Nader: Hátrányos helyzetû ifjúság. Szakmai integráció (p. 41-44.) In: Ifjúsági- és felnõttoktatás.
[Szerk.]: Bohn, Herbert – Schumann, Christine – Stang, Richard. Bp. Német Népfõisk. Szövets. Nemzetk.
Együttmûk. Int., 1997. / B 10/
! Domokos Andrea: A társadalmi bûnmegelõzés eszközei a fiatalkori erõszakos bûnözés visszaszorításában =
Belü. Szle 35. 1997. 2. (26-38.)
! Domszky András: Rendszerváltás: végre a gyermekvédelemben is? = Háló 3. 1997. 3. (5-12.)
Az 1997. évi gyermekvédelmi törvénytervezetrõl
! Dóra Ilona: A fiatalok lakáshoz jutási esélyei a kilencvenes években (p. 203-215.) In: A gyermekek és az ifjúság helyzete. Tanulmányok. [Szerk.]: Falussy Béla. Bp. KSH Népességtudományi Kutató Int., 1997. / B
10/
! Durst Judit: Legdrágább kincsünk...? = Pannonhalmi Szle 5. 1997. 4. (22-29.)
Veszélyeztetett gyermekek
! Eiben Ottó: Szekuláris termetváltozások Magyarországon = Demográfia 40. 1997. 2-3. (171-194.)
Szociálpszichológia. Interperszonális kapcsolatok. Szerep. Elõítélet. Elidegenedés. Szociobiológia;

! Bullain Nilda: „A rendõrségnél még a csodára várunk”. Interjú a Nõi és Gyermekjogi Jogvédõ Program irodavezetõjével = Nõszemély 7. 1997. 2. (12-13.)

! Elekes Zsuzsanna – Paksi Borbála: Alkohol- és drogfogyasztás a fiatalok körében = Társ. és Gazd. – Society
and Econ. 19. 1997. 2. (182-205.)

! Collingro, Cornelia – Collingro, Peter: A hátrányos helyzetû fiatalok szakképzése Németországban. [Ford.]:
Farkas Péter /oktatáskutató/ = Educatio 6. 1997. 1. (74-85.)

! Elekes Zsuzsanna – Paksi Borbála: A fiatalok és a drog = Belü. Szle 35. 1997. 11. (74-89.)

! Conte, John R.: A gyermekkel szembeni szexuális erõszak. [Ford.]: Margitta Nóra (p. .) In: Gyermekbántalmazás. Tanulmánygyûjtemény. [Szerk.]: Lakner Zoltán – Tordainé Vida Katalin – Tordai Vilmos. Esztergom, Kalendart Kiadó, 1997. 1. köt.
! Cornelius, Deborah S.: Women in the Hungarian populist youth movement: the Szeged Youth. [Nõk a magyar ifjúsági népi mozgalomban: a Szegedi Fiatalok] = Nationalities Papers 25. 1997. 1. (123-145.)
! Csabai Márta – Erõs Ferenc – László János: Az egészséggel kapcsolatos viselkedés, vélekedések és az észlelt
kontroll = INFO-Társtud. 11. 1997. 40. (59-64.)
! Csendes Éva: Életvezetési ismeretek és készségek. A 10-14 éves korosztály nevelõinek tanári kézikönyve.
Bp., Calibra,1997. 152,/52/ p.
! Csendes László: Az ifjúkori bûnözés helyzete = Belü. Szle 35. 1997. 10. (27-31.)
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! Elekes Zsuzsanna – Paksi Borbála: Válasz a Rácz József által felvetett kérdésekre = Psychiatria Hung. 12.
1997. 2. (275-277.) Rácz József kritikáját l. uott. p. 271-273
! Eszik Zoltán: Iskola – gyermekjólét = Educatio 6. 1997. 1. (158-166.)
A debreceni iskolák és önkormányzat együttmûködése a gyermekvédelem terén
G.2 Ifjúság, gyermekkor; M Oktatásszociológia. Nevelésszociológia. Pedagógusok. Tanulók; D.1.1 Közigazgatás. Bürokrácia. Önkormányzat. Rendõrség iskola; gyermekvédelem; Debrecen /Hajdú-Bihar m./; empirikus vizsgálat; társadalmi környezet; együttmûködés; önkormányzat; szülõk; hátrányos helyzet; segély
! Falussy Béla: Az ifjúság helyzetének áttekintése (p. 7-16.) In: A gyermekek és az ifjúság helyzete. Tanulmányok. [Szerk.]: Falussy Béla. Bp. KSH Népességtudományi Kutató Int., 1997. /
! Farkas Péter /oktatáskutató/: A leszakadó rétegek oktatása (p. 27-37.) In: Tanulmányok a szociális munka
világából. Szöveggyûjtemény szociális képzésben résztvevõknek és gyakorló szakembereknek. Gyõr, Széchenyi István Fõiskola 1. köt. Veszteségek és kezelésük... Szociális munka középkorúakkal. Szöveggyûjtemény
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szociális képzésben résztvevõknek és gyakorló szakembereknek. [Szerk.]: Budai István – Somorjai Ildikó,
1997. Eredetileg megjelent az Educatio 1996. 1. számában
! Fekete Sándor: Szociálpolitika. Pécs, JPTE Felnõttképzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési Intézete, 1997.
135 p., Bibliogr. p. 129-132 /Humán szervezõ – /munkaü./ menedzser sor./
! Feuer Mária: A serdülõkor leválási problémái = Család, Gyermek, Ifj. 6. 1997. 4. (8-11.)
! Fohn Márta: Újraközeledési krízis adoleszcens korban = Psychiatria Hung. 12. 1997. 4. (517-524.) A serdülõ és a szülõk kapcsolatáról
! Forrai Judit – Tóth László /szociológus/: Általános kép a magyar serdülõk szexuális ismereteirõl, szokásairól, attitûdjeirõl országos felmérés alapján = Egészségnev. 38. 1997. 3. (121-130.)
A felmérés célja a higiéniai szokások, a szexuális gyakorlat és felvilágosítás, az AIDS-szel kapcsolatos ismeretek feltárása volt
! Freeman, Richard B.: Miért követ el sok fiatal amerikai férfi bûncselekményt, és mit lehetne tenni ez ellen?.
[Ford.]: Kiss Róbert = Esély 9. 1997. 6. (28-40.)
! Friesel, Christian: Ezer életet élhetnék... Fiatalok értékképei és életstílusai a modern társadalomban = Egyházfórum 12. 1997. 1. (61-74.)

Bibliográfia
! Glatz Ferenc: Társadalom, nevelés, mozgalom, 1919-1945 = História 19. 1997. 5-6. (44-47.)
! Gyõri Péter /szociálpolitikus/ – Matern Éva: Housing movements in Budapest. [Lakásüggyel kapcsolatos
társadalmi mozgalmak Budapesten] (p. 89-142.) In: Environmental and housing movements. Grassroots
experience in Hungary, Russia and Estonia. [Szerk.]: Láng-Pickvance, Katy – Manning, Nick – Pickvance,
Chris. Aldershot. Avebury, 1997.
! Gyõrik Edit: A „Belvárosi Tanoda” alapítvány tevékenysége (p. 47-58.) In: Tanulmányok a szociális munka
világából. Szöveggyûjtemény szociális képzésben résztvevõknek és gyakorló szakembereknek. Gyõr, Széchenyi István Fõiskola 1. köt. Veszteségek és kezelésük... Szociális munka középkorúakkal. Szöveggyûjtemény
szociális képzésben résztvevõknek és gyakorló szakembereknek. [Szerk.]: Budai István – Somorjai Ildikó,
1997. A Belvárosi Ifjúsági Ház keretei között mûködõ alalpítvány 16-22 éves kallódó fiatalok szervezett keretek között történõ továbbtanulását, szakmához jutását segíti. Eredetileg megjelent a Szociális munka
1994. 3. számában
! Gyõrik Edit: Egy deviáns gimnázium. A „Belvárosi Tanoda” Alapítvány szakmai, pedagógiai programja és
tevékenysége = Szenvedélybetegségek 5. 1997. 2. (102-112.)
Egy kallódó fiatalokkal foglalkozó alapítvány céljának, szervezeti felépítésének, tevékenységének bemutatása

! Garami Erika: Agresszív viselkedés = Educatio 6. 1997. 4. (763-769.)
A fiatalok erõszakhoz, skinheadekhez való viszonyában fellelhetõ szociológiai különbségek

! Haász János – Horváth Richárd – Tóth Tünde: Borsodi középiskolások és a helyi szintû politizálás =
Politikatud. Szle 6. 1997. 2. (97-104.)
Középiskolások viszonyulása az országos illetve a helyi politikához.

! Garami Erika: Munkaerõpiaci pozíciók Gyõr-Moson-Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében =
Educatio 6. 1997. 1. (149-170.)
A két megye fiataljainak iskolai pályafutása, pályakezdése, a munkanélküliek aránya, jövõképe

! Hafeneger, Benno: Az ifjúság és a politikai képzés (p. 31-35.) In: Ifjúsági- és felnõttoktatás. [Szerk.]: Bohn,
Herbert – Schumann, Christine – Stang, Richard. Bp. Német Népfõisk. Szövets. Nemzetk. Együttmûk. Int.,
1997. / B 10/

! Garami Erika: A [tizennégy-tizennyolc] éves fiatalok elvárásai a szakmai képzéssel szemben. A képzés sikerességének megítélése. [Közread. a/z/] TÆRKI. Bp., 1997. 70 p.
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! Reiner Vera – Újvári Antalné: Középiskolások ismeretei a kábítószerekrõl, fogyasztási szokásaik =
Egészségnev. 38. 1997. 5. (220-221.)
! Révész Piroska: Gondolatok a helyettes szülõi tevékenységrõl = Család, Gyermek, Ifj. 6. 1997. 6. (27-31.)
A veszélyeztetett gyermekek más családba történõ átmeneti befogadásáról
! Roberts, Kenneth – Fóti Klára – Jung, Bohdan – Kovatcheva, Siyka – Macháèek, Ladislav: Youth
unemployment in East-Central Europe. [Fiatal munkanélküliek Kelet-Közép Európában] = Sociológia 29.
1997. 6. (671-684.)
Nemzetközi összehasonlító vizsgálat Magyarország részvételével
! Schutgens-Keller, Kati: Intézményi és egyéni segítségnyújtás szexuálisan bántalmazott gyermekeknek és
családjaiknak (p. .) In: Gyermekbántalmazás. Tanulmánygyûjtemény. [Szerk.]: Lakner Zoltán – Tordainé
Vida Katalin – Tordai Vilmos. Esztergom, Kalendart Kiadó, 1997. 1. köt. Holland példa
! Schutgens-Keller, Kati: Intézményi és egyéni segítségnyújtás szexuálisan bántalmazott gyermekeknek és
családjaiknak = Család, Gyermek, Ifj. 6. 1997. 2. (20-22.)
Holland példa
! Sima Ágnes: Orvostanhallgatók lelki egészségének és rizikómagatartási formáinak epidemológiai vizsgálata = Egészségnev. 38. 1997. 1. (14-17.)
! Simon Tamás – Oroszi Beatrix: Fiatalok gyógyszerismerete = Egészségnev. 38. 1997. 5. (217-219.)
! Szabó András /ifjúságvédelem/: Kapocs – nyár – munka. Kapocs Nyári Diákszolgálat, 1996. = Esély 9. 1997.
1. (51-58.)
A Diákszolgálat beszámolója a fiatalok nyári munkavállalási esélyeirõl, lehetõségeirõl.
! Szabó Andrea /szociológus/: Civil önszervezõdések generációs metszetben. Bp., MTA Politikai Tud. Int.,
1997. 38,[4] p. /Politikatud. füz. /PTI/, 13./
A generációs alapon szervezõdõ ifjúsági civil szervezetekrõl: érdekérvényesítés és a politikai hatalommal való kapcsolat. Készült: az MTA Magyarország az ezredfordulón stratégiai kutatási programok c. projektjeiben
! Szabó Ildikó /szociológus/ – Örkény Antal: Középiskolások társadalmi cselekvésmintái = Iskolakult. 7.
1997. 11. (39-58.)
! Szabó Ildikó /szociológus/ – Örkény Antal: Magyar középiskolások politikai érzelmei és ismeretei =
Politikatud. Szle 6. 1997. 3. (31-69.)
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! Szabó Ildikó /szociológus/ – Örkény Antal: A [tizennégy-tizenöt] 14-15 évesek interkulturális világképe (p.
413-470.) In: Periférián. [Szerk.]: Vajda Imre. Bp., Ariadne Kulturális Alapítvány, 1997. 1. köt. Roma szociológiai tanulmányok
1995-ben a Kisebbkutató Intézet által 8. osztályosok körében végzett vizsgálat eredményérõl
! Szabó Ildikó /szociológus/ – Horváth Ágnes /politológus/ – Marián Béla: Történelem és politika a fõiskolások állampolgári kultúrájában. Empirikus vizsgálat két kecskeméti fõiskola hallgatói körében = Forrás
29. 1997. 1. (46-61.)
A kérdõíves vizsgálat a fõiskolások történelmi és politikai ismereteivel és a rendszerváltáshoz való viszonyukkal foglalkozik
! Szabó Ildikó /szociológus/ – Örkény Antal: Valahol Közép-Európában. Magyar középiskolások Európa-képe = Új Ped. Szle. 47. 1997. 11. (44-61.)
! Szabó Márta: A Nógrád megyei gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátás korszerûsítése = M. Közig. 47. 1997.
4. (217-222.)
! Szabó Máté: Felsõoktatás-politikai tiltakozások, mint az egyetemi hallgatók érdekérvényesítésének formái
= Társ. Szle 52. 1997. 1. (62-75.)
! Szabó Máté: Az idegen mint a civil erõszak és a civil jogvédelem tárgya Magyarországon a rendszerváltás
után = Új Holnap 9. 1997. 1. (135-150.)
A szkinhedmozgalom kapcsán
! Szabó Pál – Túry Ferenc: Testkép és testképzavar fiatal felnõttek között (p. 51-67.) In: Devianciajelenségek
serdülõkorban. [Szerk.]: Petõ Zoltán. Sopron. Edutech K., 1997. / B 10/

Bibliográfia
! Trencsényi László: Mozgalmak évadja? = Új Ped. Szle. 47. 1997. 11. (31-34.)
A gyermek- és ifjúsági mozgalmak helyzete az 1990-es években
! Trencsényi Tibor: Ifjúság és erõszak az Egyesült Államokban (p. 95-103.) In: Jelentés a gyerekek helyzetérõl Magyarországon, 1996. [Szerk.]: Papp György. Bp. Gyermekérdekek Magyarországi Fóruma, 1997. / B
10/
! Trunkó Bence: Kilroy is still here. [Kilroy ma is köztünk jár] = Café Bábel 7. 1997. 2. /24/. (147-158.)
A graffiti története, és a graffitis szubkultúra bemutatása. Kilroy volt a legenda szerint az elsõ graffitis
! Vajda Ágnes /szociológus/: Fiatal vállalkozók (p. 121-128.) In: A gyermekek és az ifjúság helyzete. Tanulmányok. [Szerk.]: Falussy Béla. Bp. KSH Népességtudományi Kutató Int., 1997. /
! Vajda Zsuzsanna: A társas kapcsolatok és viselkedés fejlõdése kisiskolás kortól serdülõkorig (p. 115-129.) In:
Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. Egyetemi és fõiskolai tankönyv. Bp. ELTE Eötvös Kiadó, 1997.
! Varga Anna: A fiatalok munkaerõ-piaci helyzete. /A munkaerõ felméréshez kapcsolódó 1996. IV. negyedévi
ifjúsági felvétel alapján/. Bp., KSH, 1997. 64 p.
! Varga Anna: A fiatalok munkaerõ-piaci helyzete = Stat. Szle 75. 1997. 11. (940-953.)
! Vass Lucia: Regressziós modell a fiatalkori bûnözés vizsgálatában = Stat. Szle 75. 1997. 11. (917-921.)
! Várnagy Elemér: Cigány fiatalok beilleszkedési problémái (p. 21-24.) In: „Senkié vagyok – lehetnék mindenkié”. 1994-1996. Bács-Kiskun megye. Tanulmányok a cigányságról. [Szerk.]: Raicsné Horváth Anikó –
Hajdu István. Kecskemét. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, 1997.
! Várnagy Elemér: Roma fiatalok konfliktusai az iskolában = Embernev. 9. 1997. 4. (52-58.)

! Szemerszki Mariann: A hallgatók szociális helyzete = Educatio 6. 1997. 2. (375-378.)
Empirikus felmérés egyetemisták, fõiskolások életkörülményeirõl, anyagi helyzetérõl

! Veczkó József: A gyermek- és ifjúságvédelem fõbb jellemzõi (p. 129-153.) In: Gondolatok a nevelésrõl. Pedagógiai antológia. [Szerk.]: Gácser József. Szeged, JGYTF 5. köt. , 1997.

! Szente István: A gyermek és az ifjúság szociológiai-pszichológiai jellemzõinek változásai korunkban (p. 123136.) In: Az Illyés Gyula Pedagógiai Fõiskola tudományos dokumentumai, 2. köt. [Szerk.]: Endrédi Lajos.
Szekszárd. Illyés Gyula Pedagógiai Fõiskola, 1997.

! Vergeer, Frans: A tanulók saját egészségükrõl alkotott fogalmának elemzése. (Az egészség-fogalom szociálpszichológiai megközelítése) = Egészségnev. 38. 1997. 2. (61-67.)
Holland diákok vizsgálata, összehasonlítás dán diákokkal

! Szenti Tibor: Mentális életmódteszt tapasztalatai 16 éves vásárhelyi nõvértanulók három osztályában =
Egészségnev. 38. 1997. 1. (18-23.)

! Vetró Ágnes – McGuinness, David – Fedor István – Dombovári Edit – Baji Ildikó: Iskolás korú gyermekek
viselkedési problémáinak epidemiológiai vizsgálata Szegeden = Psychiatria Hung. 12. 1997. 2. (193-200.)
A szülõk és a tanárok véleménye a gyermekeik, diákjaik viselkedésérõl

! Szilágyi Vilmos: Szexuális szocializáció. Nemi nevelés a családban. [Elõszó]: Szilágyi Vilmos. Bp., Medicina Kvk., 1997. 323 p. Bibliogr. p. 320-321
ismertetése: Buda Béla: Szexuális szocializáció. Nemi nevelés a családban
! Szomor Katalin: A kábítószer-probléma és a keresletcsökkentés stratégiája = Belü. Szle 35. 1997. 11. (2138.)
! Szõnyi Gábor: Beilleszkedési zavarok irányába veszélyeztetett serdülõk pszichológiai megközelítése. A terápiás kicsoport szerepe (részlet) (p. 264-283.) In: [Szociálpszichológia. Szöveggyûjtemény I-II]. [Szerk.]: Kis
Géza /rendõrség/ – Fogarasi Mihály. Bp., BM K., 1997. 2. köt. Kriminálpszichológiai szöveggyûjtemény.
Bp., 1997. / B 10/
! Szûcs Zoltán: A fiatalok alkotta háztartások és családok jellemzõi (p. 53-62.) In: A gyermekek és az ifjúság
helyzete. Tanulmányok. [Szerk.]: Falussy Béla. Bp. KSH Népességtudományi Kutató Int., 1997.

! Vízer Balázs: Ifjúság és változás a posztkommunista országokban = Educatio 6. 1997. 1. (171-173.)
Az International Bulletin of Youth Research tanulmánya alapján
! Walter, Michael – Wagner, Andrea – Válková, Helena: A társadalmi változás és következményei a fiatalkorú elkövetõk ismertté vált bûncselekményei körében. A bûnözés alakulásának összehasonlító vizsgálata Prágában és Hamburgban 1985-1994 között (p. 248-266.) In: Társadalmi átalakulás és bûnözés. Magyar-Német
Kriminológiai Szimpózium. Budapest, 1995. augusztus 20-25. [Szerk.]: Irk Ferenc. Bp., 1997.
! Westcott, Helen L. – Davies, Graham M.: Szexuálisan bántalmazott gyermekek és fiatalok véleménye a tanúként való kihallgatásról (p. 164-192.) In: Gyermekbántalmazás. Tanulmánygyûjtemény. [Szerk.]: Lakner
Zoltán – Tordainé Vida Katalin – Tordai Vilmos. Esztergom, Kalendart Kiadó, 1997. 1. köt.

! Szûcs Zoltán: A fiatalok által lakott lakások néhány jellemzõje (p. 216-219.) In: A gyermekek és az ifjúság
helyzete. Tanulmányok. [Szerk.]: Falussy Béla. Bp. KSH Népességtudományi Kutató Int., 1997.

! Wippermann, Carsten: Kihívás-e a posztadoleszcencia? A fiatal felnõttek helyzete a 90-es években (p. 1723.) In: Ifjúsági- és felnõttoktatás. [Szerk.]: Bohn, Herbert – Schumann, Christine – Stang, Richard. Bp. Német Népfõisk. Szövets. Nemzetk. Együttmûk. Int., 1997.

! Tarján G. Gábor: Skinheadek (p. 236-247.) In: Szöveggyûjtemény a kisebbségi ügyek rendõrségi kezelésének tanulmányozásához. [Szerk.]: Csányi Klára. Bp., 1997. / B 10/

! Zimmermann, Susan: Sorsok a Monarchiában. A szociálpolitika jellemzõi = História 19. 1997. 5-6. (32-33.)
A gyermekvédelemrõl

! Tenczer Tamás: Veszélyeztetettség és kriminalitás a gyermek- és ifjúkorban = Esély 9. 1997. 3. (76-85.)

! Zsidi Zoltán: Hagyjuk sorsára? Magatartászavar fiatalkorban. Bp., Nemzeti Tankvk., 1997. 232 p. Bibliogr.
p. 228-232 /Pszichol. és pedag. nevelõknek/

! Tót Éva: A hátrányos helyzetû tanulók családi körülményei = Educatio 6. 1997. 1. (8-23.)
! Török Péter: Egyházszámadás = Egyházfórum 12. 1997. 2. (60-66.)
Azoknak az egyházaknak a jellegzetességei, amelyeknek a tagsága fiatal
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! Zsigmond Anna: Harc és együttélés a kábítószerrel az Egyesült Államokban (1997) = Új Ped. Szle. 47. 1997.
11. (96-105.)
Helyzetjelentés és az ún. DARE drogellenes iskolai program bemutatása
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! Gyermekbántalmazás. Tanulmánygyûjtemény. [Szerk.]: Lakner Zoltán – Tordainé Vida Katalin – Tordai
Vilmos. Esztergom, Kalendart Kiadó, 1997. 1. köt. [6],208 p.
! Beszámoló egy konferenciáról... Gyermek- és ifjúsági szervezetek az ezredfordulón (p. 7-47.) In: Jelentés a
gyerekek helyzetérõl Magyarországon, 1996. [Szerk.]: Papp György. Bp. Gyermekérdekek Magyarországi
Fóruma, 1997. / B 10/
Részletek a közremûködõk elõadásaiból. Szabó Ildikó és Örkény Antal: A szervezett társdalmi cselekvési
formák és a fiatalok. Egy emprikus vizsgálat néhány tapasztalata c. elõadását l. p. 27-33
! Devianciajelenségek serdülõkorban. [Szerk.]: Petõ Zoltán. [Utószó]: Petõ Zoltán. Sopron, Edutech K., 1997.
139 p. Bibliogr. tanulm.
A címlapon a kiadás helye és ideje: Szeged, 1996
! Drogfogyasztás a Hajdú-Bihar megyei fiatalok körében. [Közread. a] Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi
Szolgálat Hajdú-Bihar Megyei Intézet – KLTE Szociol. Tanszék. Debrecen, KLTE, 1997. 57 p.
Empirikus vizsgálat középiskolai, egyetemi és fõiskolai hallgatók körében
! Drogproblémák kezelésével foglalkozó budapesti intézmények helyzetének és nyújtott szolgáltatásainak
felmérése. Kutatási beszámoló. [Szerk.]: Gosztonyi Géza. Bp., Budapesti Szociális Forrásközpont, 1997. 56
p. /Fehér folt, 8./

Bibliográfia
Papp János: A hátrányos helyzet értelmezése; Tót Éva: A hátrányos helyzetû tanulók családi körülményei;
Imre Anna: Kistelepülési iskolák; Czike Klára: Gyermekvárosok; Harsányi Eszter-Radó Péter: Cigány tanulók a magyar iskolákban; Liskó Ilona: Hátrányos helyzetû gyerekek a szakképzõ iskolákban; Collingro,
Cornelia-Collingro, Peter: A hátrányos helyzetû fiatalok szakképzése Németországban; Tulok Lajos: Falu és
iskola
Társadalmi hátrányok a gyermekek és a fiatalok körében
! Ifjúsági- és felnõttoktatás. [Szerk.]: Bohn, Herbert – Schumann, Christine – Stang, Richard. Bp., Német
Népfõisk. Szövets. Nemzetk. Együttmûk. Int., 1997. 64 p., Bibliogr. p. 55-56 /Felnõttoktatás, továbbképzés
és élethosszig tartó tanulás, 10./
Németországban
! Ifjúságpolitika Magyarországon. Bp., Gyermek és Ifjúsági Koordinációs Tanács – Mobilitás Ifjúsági Szolgálat, 1997. 23 p.
! Az Illyés Gyula Pedagógiai Fõiskola tudományos dokumentumai, 2. köt. [Szerk.]: Endrédi Lajos. Szekszárd,
Illyés Gyula Pedagógiai Fõiskola, 1997. /Az Illyés Gyula Pedagógiai Fõiskola tudományos közleményei/

! Európai Charta a fiatalok részvételérõl a helyi közösségek és régiók életében = Új Ped. Szle. 47. 1997. 1.
(142-150.)

! Iskolásgyermekek egészségmagatartása, 1986-1993. WHO nemzetközi kutatás keretében végzett magyar
vizsgálat. [Szerk.]: Aszmann Anna. [Elõszó]: Felvinczi Katalin – Makara Péter. [Közremûködõ]: Aszmann
Anna – Mándoki Rózsa – Németh Ágnes. [Közread. a] Országos Csecsemõ- és Gyermekegészségügyi Intézet – Nemzeti Egészségvédelmi Intézet. Bp., Anonymus Kiadó Kft., 1997. 191 p.

! Európai Charta. A fiatalok részvételérõl a helyi közösségek és régiók életében = Comitatus 7. 1997. 9. (7479.)

! Jelentés a gyerekek helyzetérõl Magyarországon, 1996. [Szerk.]: Papp György. Bp., Gyermekérdekek Magyarországi Fóruma, 1997. 128 p. /Jelentés a gyerekek helyzetérõl Magyarországon, 1996./

! Gyerekek a múzeumban. Múzeumpedagógiai olvasókönyv. [Szerk.]: Foghtûy Krisztina – Harangi Anna.
Bp., Tárogató Kiadó, 1997. 131,[2] p. /ELTE TFK Neveléstudományi Tanszék Közleményei, 4./
Bibliográfia a múzeumpedagógia elméleti és módszertani irodalmából p. 127-129
Gyermek a történelemben = História 19. 1997. 5-6. 1-66.
részei
Glatz Ferenc: A gyermek. Az emberszemléletû történetírásért; Zsoldos Attila: Az Árpádok gyermekei. Gyermekek a kora középkorban; Csukovits Enikõ: Gyermekek a középkori Magyarországon; Tóth István György
/társadalomtörténet/: Nemesurak az iskolapadban; Arisztokraták és kisnemesek. 18. század; Soós István:
Cigánygyerekek sorsa a 18. században. „Felvilágosult” cigánypolitika és hatásai; Zimmermann, Susan: Sorsok a Monarchiában. A szociálpolitika jellemzõi; Glatz Ferenc: Gyermek, gyermekmunka, nevelés az ipari
forradalom korában; Glatz Ferenc: Állam és gyermekvédelem, 1891-1918; Tátrai Zsuzsanna: Falusi gyermekélet Magyarországon. 1867-1948; Glatz Ferenc: Társadalom, nevelés, mozgalom, 1919-1945; Magyar
munkásszociográfiák; Glatz Ferenc: Gyermek a szovjet rendszerben, 1945-1971; Kovács Éva: Osztálybíróság, tanulóbrigád, pontossági verseny. Iskolai életképek, 1949; Szakolczai Attila: Korszakok játékai, játék a
korszakokkal. „Teljesítsd a tervet”, „Gazdálkodj okosan”

! Jugendpolitik in Ungarn. [Ifjúságpolitika Magyarországon.] Bp., Gyermek és Ifjúsági Koordinációs Tanács
– Mobilitás Ifjúsági Szolgálat, 1997. 20 p.
Kábítószerkórkép. [Szerk.]: Lévai Miklós = Belü. Szle 35. 1997. 11. 7-146.
részei
Szomor Katalin: A kábítószer-probléma és a keresletcsökkentés stratégiája; Pelle Andrea: A drogfogyasztás
büntetõjogi következményei; Hollósi György: Elveszett évtized a kábítószer elleni harcban; Elekes Zsuzsanna-Paksi Borbála: A fiatalok és a drog; Nyári Katalin: Droggondok; Kolozsi Béla: Drogvédelem és AIDSmegelõzés
Kábítószer-bûnözés. Könyvként bedolgozva a Szoc;302.4;8-188702 számon

! Gyermek- és ifjúsági feladatok az önkormányzatokban = Új Ped. Szle. 47. 1997. 1. (127-141.)
Készítette az Állampolgári Tanulmányok Központja
! Gyermekbántalmazás. Tanulmánygyûjtemény. [Szerk.]: Lakner Zoltán – Tordainé Vida Katalin – Tordai
Vilmos. Esztergom, Kalendart Kiadó, 1997. /A szociális munka problématerületei/
kötetei
1. kötet Gyermekbántalmazás
! A Gyermekbarát mozgalom története és válogatott dokumentumai, 1917-1997. [Szerk.]: ¼lmosi Zoltán.
[Elõszó]: Gergely Ferenc. Bp., Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma, 1997. 299 p.
! A gyermekek és az ifjúság helyzete. Tanulmányok. [Szerk.]: Falussy Béla. Bp., KSH Népességtudományi
Kutató Int., 1997. 261 p. /KSH Népességtud. Kut. Int. kut. jel., 1997/3.; Társstat. füz., 20.; Ifjúság és társadalom. Ifjúságstat. közlem./
Hátrányos helyzet = Educatio 6. 1997. 1. 3-129. Bibliogr. tanulm.
részei
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! Közösségi mentálhigiéne. [Szerk.]: Gerevich József. [Elõszó]: Gerevich József. 2. kiad. Bp., Animula Egyesület, 1997. 133 p. Bibliogr. tanulmányonként
A második kiadás oldalszámozása kissé eltér az elsõ kiadásétól
! A magyar ifjúság szomatikus állapota. Tanulmányok. [Szerk.]: Csillag Béla. Eger, EKTF, 1997. 199 p.
! Magyarország, 1996. Beszámoló a társadalom és a gazdaság fõbb folyamatairól. [Közread. a] KSH. Bp.,
KSH, 1997. 103 p.
! Mentális és viselkedészavarok pszichológiája. (Szöveggyûjtemény). [Szerk.]: Princzes Mária. [Közread. a]
Benedek Elek Pedagógiai Fõiskola. Bp., OKKER Oktatási Iroda, 1997. 388 p., Bibliogr. tanulm.
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! Kovács András /szociológus/: Anti-Semitism and the Young Elite in Hungary after 1990. [Antiszemitizmus
és a fiatal elit 1990 után Magyarországon] = Szombat 10. 1998. Augusztus. (10-14.)

! Nagy Andor: A médiapedagógia elméletének és gyakorlatának néhány problémája (7-14.) In: Gyermekek és
fiatalok a média vonzásában. /Tudományos konferencia, 1998. február 4./. [Szerk.]: Lovas György – Rab
László. Bp. Gyermek és Ifjúsági Alapprogram, 1998. / B 10/

! Kovács Anett – Guba Zsuzsa: A magányról (p. 7-15.) In: Így látjuk mi. A Soros Alapítvány „If You...” társadalmi-tényfeltáró programjának kutatási anyagai. [Szerk.]: Daróczi Gábor. Bp. Soros Alapítvány, 1998.

! Nyári Katalin: Droggondok (p. 90-99.) In: Kábítószerkórkép. Bp. BM, 1998. / B 10/
Középiskolások drogfogyasztási szokásai és pedagógusaik véleménye a fiatalok veszélyeztetettségérõl

! Kovács Mónika: Barátság, szerelem (p. 16-26.) In: Így látjuk mi. A Soros Alapítvány „If You...” társadalmitényfeltáró programjának kutatási anyagai. [Szerk.]: Daróczi Gábor. Bp. Soros Alapítvány, 1998.

! Nyári Katalin: A pedagógusok szerepe a drogfogyasztás megelõzésében = Iskolakult. 8. 1998. 10. (75-80.)

! Kõvári Péter: A közszolgálati médium felelõssége, avagy a gyermek is „köz” (33-48.) In: Gyermekek és fiatalok a média vonzásában. /Tudományos konferencia, 1998. február 4./. [Szerk.]: Lovas György – Rab László. Bp. Gyermek és Ifjúsági Alapprogram, 1998. / B 10/

! Nyírõ László: Az Á család esete (p. 143-145.) In: Iskolai mentálhigiéné. /Szöveggyûjtemény/. [Szerk.]: Bóta
Margit. Debrecen. Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998. / B 10/
! Oprics Judit – Paksi Borbála: Fiatalok a drogról = Educatio 7. 1998. 2. (305-315.)

! Krasznai Judit: Kit védünk – és kitõl? Egy gyermekpszichiáter szubkektív tapasztalatai és kérdései a gyermekvédelemben – a gyermekvédelemrõl = Család, Gyermek, Ifj. 7. 1998. 5. (11-16.)

! Orell Ferenc János: A fiatalkorúak védelemhez való joga = Belü. Szle 36. 1998. 12. (97-100.)

! Lafont, Hubert: Változó szexuális viselkedés a francia fiatalkorú bandákban. [Ford.]: Tóth László
/szociológus/ (p. 182-192.) In: A szex. Szociológia és társadalomtörténet. Szöveggyûjtemény. [Szerk.]: Tóth
László /szociológus/. Bp., Új Mandátum Kvk. 2. köt. , 1998.

! Péley Bernadette: Beavatási rítusok az iskolában (p. 33-45.) In: Iskolai mentálhigiéné. Tanulmányok.
[Szerk.]: Kézdi Balázs. Pécs. Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 1998. / B 10/

! Lévai Katalin: „Kellene egy olyan iskolát csinálni, ami az õ bõrükre szabott.” Beszélgetés Györik Edittel, a
Belvárosi Tanoda vezetõjével (p. 97-104.) In: Iskolai mentálhigiéné. /Szöveggyûjtemény/. [Szerk.]: Bóta
Margit. Debrecen. Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998. / B 10/
A Belvárosi Tanodáról, melyet az iskolarendszeren kívül került 14-18 éves fiatalok számára hoztak létre.
Megjelent még: Esély, 1993. 1. p. 88-97; ill. a Szociális munka az iskolában c. tanulmánykötetben /szerk. Budai István/ Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996
! Lõrinc József /kriminológia/: A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásáról. Bp., Citoyen, 1998.
! Macháèek, Ladislav: Citizenship potential of unemployed and self-employed youth in East-Central Europe.
[A munkanélküli és az önfoglalkoztató fiatalok állampolgári potenciálja Kelet-Közép-Európában] =
Sociológia 30. 1998. 3. (283-296.)
800 munkanélküli és 400 önfoglalkoztató fiatallal, négy ország – köztük Magyarország – nyolc régiójában
készült interjú alapján, a rendszerváltás utáni gazdasági- és politikai rendszerhez fûzõdõ viszonyról. A két
réteg és az országok összehasonlítása

! Pataki Zoltán: Mobilitás és reprodukció a felsõoktatásban = Korunk. 3. foly. 9. 1998. 6. (20-25.)

! Pik Katalin: Gyermekvédelem és gyermekmunka – a két szempont elsõ találkozása a századelõn = Esély 10.
1998. 1. (106-119.)
! Pogány Ira: A független és együttmûködõ polgár = M. Hírlap. Ahogy Tetszik mell. 1998. febr. 14. (13.)
! Pogonyi Lajos: Milyen baseball-sapkát viseljünk? Lust Iván szerint a belsõ autonómia biztonságot ad a szorongások ellen = Népszabadság 56. 1998. máj. 5. (10.)
! Prokai Judit: Úgy, mint otthon = Család, Gyermek, Ifj. 7. 1998. 3. (32-37.)
Állami gondozott gyermekek lakásotthonokban, illetve családi házakban történõ nevelésérõl
! Purda Zsuzsanna: Egy hónap a zürichi gyámhatóságon I-II = Comitatus 8. 1998. 4.,5. (46-52.,73-78.)
! Rácz József: Alkohol- és drogfogyasztás a gyermek- és serdülõkorban és az iskolai prevenció (p. 337-362.)
In: Körkép a magyar nyelvû addiktológiai szakirodalomból. [Szerk.]: Kastaly Ildikó. Bp. Haynal Imre
Egészségtudományi Egyetem, 1998. / B 10/

! Malakucziné Póka Mária: A fiatalok helyzete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében = Szabolcs-SzatmárBeregi Szle 33. 1998. 4. (465-481.)

! Rácz József – Hoyer Mária: Fiatalkori devianciák és kortárs csoportok. Etnográfiai vizsgálat a Jereván-lakótelepen (p. 64-76.) In: Körkép a magyar nyelvû addiktológiai szakirodalomból. [Szerk.]: Kastaly Ildikó. Bp.
Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem, 1998. / B 10/
A terepkutatás helyszíne Budapest egyik külsõ kerületében található, a „Jereván-lakótelep” elnevezés fantázianév

! Mándoki Rózsa – Aszmann Anna: Serdülõk egészségkárosító szokásai (p. 77-82.) In: Körkép a magyar nyelvû addiktológiai szakirodalomból. [Szerk.]: Kastaly Ildikó. Bp. Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem,
1998. / B 10/

! Rácz József: Identitáskonfliktusok résztvevõ megfigyelõi terepmunka során, avagy a „szabadság fantomja”
(p. 152-157.) In: Élettörténet és megismerés. Tanulmányok Pataki Ferenc tiszteletére. [Szerk.]: László János.
Bp. Scientia Humana, 1998. / B 10/

! Makai Éva: Iskolásügyek egy gyermekjóléti szolgálatnál = Educatio 7. 1998. 4. (784-791.)
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! Rácz József: Ifjúsági /szub/kultúrák, intézmények, devianciák. Válogatott tanulmányok. [Közremûködõ]:
Göncz Dániel – Kéthelyi Judit – Zétényi Zoltán – Szabó Gabriella – Várterész Éva – Csom Mária – Kastaly
Ildikó. Bp., Scientia Humana, 1998. 326 p.
! Rácz József – Szakács Kata: Kockázatbecslés serdülõkorban = Educatio 7. 1998. 2. (273-281.)
! Réz Péter – Szeremi Levente: A fiatalok szórakozási szokásai és ezek káros hatásai (p. 89-93.) In: Így látjuk
mi. A Soros Alapítvány „If You...” társadalmi-tényfeltáró programjának kutatási anyagai. [Szerk.]: Daróczi
Gábor. Bp. Soros Alapítvány, 1998. / B 10/
! Rossiaud, Jacques: Prostitúció, ifjúság és társadalom a XV. században. [Ford.]: Tóth László, V. = Szofi 2.
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! Rudolf Tibor – Juhász János /gyermekvédelem/: Az intézményi gyermeknevelés megújulása Komárom-Esztergom megyében = M. Közig. 48. 1998. 10. (634-637.)
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! Szalai Júlia: Uram! A jogaimért jöttem! Esszék, tanulmányok. Bp., Új Mandátum Kvk., 1998. 415 p.,
Bibliogr. tanulm. /Nagyítás. Szociol. kvek, 17./
ismertetése: Czakó Ágnes: Uram! A jogaimért jöttem!
Simonyi Ágnes: Uram! A jogaimért jöttem! Esszék, tanulmányok
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[Szerk.]: Hunyady György. Bp. Osiris, 1998. / B 10/
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! Tamás Szilárd: The Phare disadvantaged youth project. [Phare Hátrányos Helyzetû Fiatalok Projekt] (p. 1117.) In: Disadvantaged youth project. [Szerk.]: Papp Ágnes – Paróczayné Korányi Margit – Tóth Etelka. Bp.
Munkaügyi Minisztérium, 1998. / B 10/
! Tamás Szilárd: Phare Hátrányos Helyzetû Fiatalok Projekt (p. 11-17.) In: Hátrányos helyzetû fiatalok projekt. [Szerk.]: Papp Ágnes – Paróczayné Korányi Margit – Tóth Etelka. Bp. Munkaügyi Minisztérium, 1998.
/ B 10/
! Tari Ferenc: Rezsimrendszer. A fiatalkorú elítéltek kezelése = Börtönü. Szle 1998. 4. (15-21.)
A rezsimrendszer lényege, hogy az elítélteket büntetésük hossza, súlyossága stb. szerint elkülönítve helyezik el a büntetés-végrehajtó intézményben
! Udvardi Judit: A fiúknak nagyobb önállóság jár. Csak minden harmadik tizenéves diák érdeklõdik a politika iránt = Népszabadság 56. 1998. dec. 1. (11.)

! Sum István: Az ifjúsági szakképzés korszerûsítése = Szakképz. Szle 14. 1998. 1. (81-90.)

! Vass Lucia: A fiatalkori bûnözés pedagógiai kérdései = Belü. Szle 36. 1998. 1. (113-123.)

! Szabó András /ifjúságvédelem/: Pillanatfelvétel a fiatalok számára reálisan elérhetõ, egyszerûbb munkahelyekrõl = Esély 10. 1998. 2. (66-79.)

! Váriné Szilágyi Ibolya: Eszmények és helyzetek, választások és kényszerek. Az értéktanulás kérdõjelei ma a
serdülõ és ifjúkorban (177-183.) In: Élettörténet és megismerés. Tanulmányok Pataki Ferenc tiszteletére.
[Szerk.]: László János. Bp. Scientia Humana, 1998. / B 10/

! Szabó Ildikó /szociológus/ – Örkény Antal: Tizenévesek állampolgári kultúrája. Bp., Minoritás Alapítvány,
1998. 250 p. Bibliogr. lábj.
ismertetése: Deák Ferenc: Tizenévesek állampolgári kultúrája
! Szabó János /katonaszociológus/: Állampolgári tudat és a honvédelmi szocializáció = Hadtud. 8. 1998. 2.
(31-40.)
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A polgári-katonai kapcsolatokról, a hatalmi ágakhoz valamint a médiához fûzõdõ kapcsolatról, a katonai
oktatás polgári oktatási rendszerbe való bekapcsolódásáról
! Szabó Sándor: Nézz a szemembe kedvesen! Kamaszkori krízis, oldása csoportos szociális készségtréninggel.
Szeged, Dél-Alföldi Régió Kallódó Fiataljaiért Alapítvány, 1998. 59 p.
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! Vavró István: Távlatból. Jogerõsen elítélt fiatalkorúak 1991-1997 = Börtönü. Szle 17. 1998. 3. (1-7.)
! Veres Valér: Pénz vagy tudás? A kolozsvári román és magyar egyetemisták társadalmi háttere és az értelmiségi utánpótlás sajátosságai = Korunk. 3. foly. 9. 1998. 6. (26-36.)
! Vetró Ágnes: Gyermek- és ifjúságpszichiátria, mentálhigiéné. Az egészségfejlesztõ mentálhigiénés posztgraduális képzés hallgatói számára. Szeged, JGYTF, 1998. 93 p. /Segítõ foglalkozásúak sorozata/
! Vingender István: Közösség és drogfogyasztás. A kortárs közösségek hatása az iskoláskorú fiatalok drogfogyasztó magatartására = Szenvedélybetegségek 6. 1998. 3. (164-175.)
! Vitányi Iván: [Kétezernegyven] 2040 – invokáció egy vitához. A jövõrõl, az ifjúságról és a szociáldemokráciáról. Bp., Szelén, 1998. 29 p.
! Wallace, Claire: Ifjúság, munka és oktatás a posztkommunista Európában: út az individualizáció felé?.
[Ford.]: Dudik Éva = Korunk. 3. foly. 9. 1998. 6. (5-11.)
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! Disadvantaged youth project. [Hátrányos helyzetû fiatalok projekt.] [Szerk.]: Papp Ágnes – Paróczayné Korányi Margit – Tóth Etelka. Bp., Munkaügyi Minisztérium, 1998. 154 p.
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! A fiatalok helye és szerepe a társadalomban és a munkaerõpiacon. [Közremûk.]: Csõszné Seres Ilona. [Közread. a/z/] KSH Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága. Kecskemét, 1998. 52 p.
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! Kérdések és válaszok a gazdaságról, gazdasági kultúrára nevelésrõl = Új Ped. Szle. 48. 1998. 7-8. (23-39.)
Középiskolás korúak körében végzett felmérés gazdasági-pénzügyi ismereteikrõl, valamint szakértõk véleménye Magyarország gazdasági kultúrájáról
Mentálhigiéné = Educatio 7. 1998. 2. 229-326.
részei
Buda Béla: A mentálhigiéné fogalma; Zonda Tamás: Korunk betegsége, a depresszió; Csoboth Csilla-Kopp
Mária-Szedmák Sándor: Fiatalok lelki veszélyeztetettsége; Gádoros Júlia-Rózsa Sándor: Serdülõkori magatartászavarok; Rácz József-Szakács Kata: Kockázatbecslés serdülõkorban; Demetrovics Zsolt: Serkenõ
ifjúság;Elekes Zsuzsanna: Társadalmi problémák az iskolában; Oprics Judit-Paksi Borbála: Fiatalok a drogról; Balázs János-Sajgál Rózsa: Középiskolások értékorientációja
! Mikrocenzus, 1996. Adatok az ifjúságról. [Közremûködõ]: Lakatos Miklós. Bp., KSH, 1998. 118 p.
! Az oktatási rendszert végzettség nélkül elhagyó fiatalok támogatását célzó intézkedések. Bp., 1998.

! A gyermek- és ifjúsági irodalom elméleti kérdései és kritikái 1986-1995 között. Bibliográfia. [Szerk.]:
Suppné Tarnay Györgyi. Bp., Magyar Könyvtárosok Egyesülete. Gyermekkönyvtáros Szekció – KLTE, 1998.
130 p.

! „A tettetésnek minden mesterségeiben jártasok...” Koldusok, csavargók, veszélyeztetett gyerekek a modernkori Magyarországon. [Szerk.]: Léderer Pál /szociológus/ – Tenczer Tamás – Ulicska László. [Elõszó]: Gyáni
Gábor. Bp., Új Mandátum Kvk., 1998. 325 p. /Nagyítás. Szociol. kvek, 11./
A kötet tanulmányokon kívül tartalmaz korabeli dokumentumokat is.

! Gyermekek és fiatalok a média vonzásában. /Tudományos konferencia, 1998. február 4./. [Szerk.]: Lovas
György – Rab László. [Közremûködõ]: Bodor Tamás. Bp., Gyermek és Ifjúsági Alapprogram, 1998. 204 p.
A konferencia szervezõi voltak: Miniszterelnöki Hivatal Gyermek és Ifjúsági Koordinációs Tanács Titkársága, Magyar Médiapedagógiai Kutató Intézet, Gyermek és Ifjúsági Alapprogram

! A tétovázás dícsérete. Pszichoterápiás elõadások a Faludi utcából. [Szerk.]: Lust Iván – Kökény Vera. [Elõszó]: Lust Iván. Bp., Animula Egyesület, 1998. 103 p.
A Budapesti Faludi utcai pszichoterápiás szakrendelõ munkatársainak írásai gyermekekrõl és serdülõkrõl

! Hátrányos helyzetû fiatalok projekt. [Szerk.]: Papp Ágnes – Paróczayné Korányi Margit – Tóth Etelka. Bp.,
Munkaügyi Minisztérium, 1998. 154 p.
! Hope in the midst of hardship. The situation of children and families in Hungary. [Remény a megpróbáltatások között. A gyermekek és családok helyzete Magyarországon.] [Összeáll.]: Tennant, Christine S. [Közread. a] Hungarian National Committee for UNESCO. Bp., Aula K., 1998. 428 p.
! A humán erõforrás menedzsment szerepe a fiatalok munkanélkülisége elleni harcban. [Közread.]: Keszeg
József = Humpol. Szle 9. 1998. 6. (74-78.)
Franciaországban
Ifjúsági kultúrák = Korunk. 3. foly. 9. 1998. 6. 5-83.
részei
Wallace, Claire: Ifjúság, munka és oktatás a posztkommunista Európában: út az individualizáció felé?; Gábor Kálmán: Társadalmi egyenlõtlenségek – a fiatalok esélyei; Pataki Zoltán: Mobilitás és reprodukció a felsõoktatásban; Veres Valér: Pénz vagy tudás? A kolozsvári román és magyar egyetemisták társadalmi háttere
és az értelmiségi utánpótlás sajátosságai; Cseke Péter: Székelyudvarhelyi fiatalok – korszakváltás küszöbén;
Miklós Katalin: Tizennégy éves diákok jövõképe; Gábor Kálmán-Vízer Balázs: A Diáksziget az új középosztályé?
! Ifjúságstatisztikai adattár 1996. [Összeáll.]: Csizmazia Károlyné – Diósi Gáborné – Gárdos Éva – Kamarás
Ferenc – Kovács Csaba – Rédei Mária, Keszthelyiné – Kovács Ferencné – Kuti Éva – Eperjesi Erzsébet,
Lindnerné. [Közread. a] KSH Társadalomstat. fõoszt. Életmód -életkörülmények oszt. Bp., 1998. 339 p.
/Ifjúság és társadalom. Ifjúságstat. közlem./
Iskolásszex – a fiúk jóval korábban kezdik = Népszabadság 56. 1998. ápr. 15. (1.; 5.)
Forray Judit Belügyi Szemlében közölt tanulmánya alpján
! Így látjuk mi. A Soros Alapítvány „If You...” társadalmi-tényfeltáró programjának kutatási anyagai.
[Szerk.]: Daróczi Gábor. Bp., Soros Alapítvány, 1998. 208 p.
! Jelentés a királyi javító intézetek 1891. évi állapotáról. /Részletek/ (p. 253-269.) In: „A tettetésnek minden
mesterségeiben jártasok...” Koldusok, csavargók, veszélyeztetett gyerekek a modernkori Magyarországon.
[Szerk.]: Léderer Pál /szociológus/ – Tenczer Tamás – Ulicska László. Bp. Új Mandátum Kvk., 1998.
! Kábítószerkórkép. Bp., BM, 1998. 154 p.
A Belügyi Szemle 1997. 11. szám utánnyomása könyvként bedolgozva
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! Valóság = Educatio 7. 1998. 2. (327-356.)
Interjúk fõvárosi kerületekben mûködõ gyermekjóléti szolgálatok, illetve nevelési tanácsadók munkatársaival
! Nyerges Katalin: „You mustn't knock it down...!”: a case study in psychoterapy. [„Nem döntheted le...!”: pszichoterápiai esettanulmány]. [Ford.]: Nielsen, Anna = East Central Europe 24-25. 1997-1998. Special Issue.
(239-259.)
Esettenulmány egy – a nevelési tanácsadóhoz irányított – rendezetlen családi körülmények között élõ kisfiúról

1999
! Alföldi, Francis: L'évaluation en protection de l'enfance: théorie et méthode. [A gyermekvédelem fejlõdése.
Elmélet és módszer.] Montrouge, Dumond, 1999. IX,201 p. /Action sociale/
! Amacziné Biró Zsuzsa: Gyerek-kór. Bp., Szabad Tér K., 1999. 127 p
! Andor Mihály: A kétféle diploma = Iskolakult. 9. 1999. 1. (46-54.)
A középfokú iskolaválasztás vizsgálata a szülõk iskolai végzettségével összefüggésben
! Aszmann Anna – Rózsa Sándor – Gordos Ágnes – Czeglédi Réka – Németh Ágnes: Magyar serdülõk egészséget befolyásoló magatartása, a rizikómagatartás 1986-1997 közötti változása = Egészségnev. 40. 1999. 4.
(123-135.)
A magyar felsõoktatási intézmények hallgatói között 1996-ban nemzetközi összehasonlításban kérdõíves
felmérés segítségével vizsgálatot végeztek dohányzási és alkoholfogyasztási szokásaikat illetõen, s arra vonatkozólag, hogy ezek mely életkorban alakultak ki.
! Bagdy Emõke: A nevelõi attitûdök összefüggése a személyiség fejlõdésével (23-27.) In: Mitõl [nem] lesz deviáns? Szöveggyûjtemény az iskolai „bûnmegelõzés”-hez. Bp. Fõvárosi Pedagógiai Intézet, 1999.
Ua. in: Bagdy Emõke: Családi szocializáció és személyiségzavarok
! Bagdy Emõke: A szocializáció és a devianciák (34-40.) In: Mitõl [nem] lesz deviáns? Szöveggyûjtemény az
iskolai „bûnmegelõzés”-hez. Bp. Fõvárosi Pedagógiai Intézet, 1999. / B 10/
Ua. in Bagdy Emõke: Családi szocializáció és személyiségzavarok
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Bibliográfia
! Baranyi Károly: Az ifjúság reménye = Jel 11. 1999. 8. (241-244.)
Az ifjúság jövõképérõl
! Baráth Árpád: „Ész nélkül”. A kábítószer-használat és -függõség lélektani és szociálpszichológiai háttere
gyermekeknél és fiataloknál Magyarországon (1991-1998) = Szenvedélybetegségek 7. 1999. 1. (27-37.)
! Bánfalvy Csaba: Budapesti nemzetiségi gimnazisták szociális jellemzõi és élettervei = Szociális Munka 11.
1999. 1. (30-39.)

Bibliográfia
Az Egészségesebb Iskolákért Hálózat magyarországi egyesületei 1998-1999-ben felmérést végeztek az általános iskolákban folyó egészségnevelési tevékenység hatékonyságáról.
! Fehér Péter: A számítógép az oktatásban a harmadik évezred küszöbén = Új Ped. Szle. 48. 1999. 7-8. (181189.)
A Könyvtárosok a közoktatásban címmel 1999. január 20-án tartott konferenciainformatikai szekciójában
elhangzottak szerkesztett változata.

! Bánfi Ilona: Az iskolai teljesítményt befolyásoló háttértényezõk = Új Ped. Szle. 48. 1999. 6. (14-25.)
Az Országos Közoktatási Intézet Értékelési és Érettségi Vizsgaközpontja Monitor 97 vizsgálata alapján
elemzi a tanulók teljesítményeit.

! Galántai Zoltán: Internet, oktatás, filterezés = Fordulópont 1. 1999. 2-3. (49-59.)

! Bárdos Katalin: Egy családi trauma mögött meghúzódó családi holocaust érintettség (p. 109-113.) In: A társadalmi traumatizáció hatásai és pszichológiájának tapasztalatai. Konferencia, Budapest, 1998. november
13-15. [Szerk.]: Virág Teréz. Bp., Animula, 1999.

! Gábor Kálmán: Ifjúsági korszakváltás és erõszak = Educatio 8. 1999. 4. (740-751.)

! Báthory Zoltán: A nevelési értékek változása: a provincializmustól a globalizációig (p. 111-117.) In: Megérteni a globalizációt. [Szerk.]: Molnár János – Kiss Endre. Bp., Friedrich Ebert Alapítvány, 1999.

! Hazai Istvánné: A család-, gyermek-, és ifjúságvédelem (p. 81-92.) In: Új utak a szociális ellátásban. Elõadások és tanulmányok az önkormányzatok és a civil szervezetek együttmûködésének kérdéseirõl. [Szerk.]:
Papp Ágnes. Bp., Jóléti Szolgálati Alapítvány, 1999.

! Berde Éva – Petró Katalin: Az iskolából a munka világába. Érettségizett fiatalok életpályái egy kérdõíves felmérés tükrében = Vezetéstud. 30. 1999. 6. (48-56.)
! Binét Ágnes, V.: A személyiség fejlõdése a kisiskolás kortól a serdülésig (248-261.) In: Pszichológia. Szöveggyûjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. [Szerk.]: Lakatos Margit, B. – Serfõzõ Mónika. Bp. Trifer, 1999.
/ B 10/
! Boross Ottília: Az „igazságos közösség” egyes módszereinek alkalmazása néhány közép- és általános iskolában (55-67.) In: Pszichológia és nevelés. [Szerk.]: Vajda Zsuzsanna. Bp. Akadémiai K., 1999. / B 10/
! Büki Péter – Takácsné Pozsgai Zsuzsa: A [nullától három] 0-3 éves korú gyermekeket ellátó otthonok és a
szociális munka = Háló 5. 1999. 12.
hozzászólása: Borbély Sjoukje: A [nullától három] 0-3 éves korú gyermekeket ellátó otthonok és a szociális
munka
! Csapó Benõ: Képességfejlesztés az iskolában – problémák és lehetõségek = Új Ped. Szle. 48. 1999. 12. (413.)
! Csorba János – Rózsa Sándor – Sarungi Emõke – Makra Judit – Széll Katalin: Öngyilkossági kísérletet elkövetett, szuicidumról fantáziáló és nem-szuicid depressziós serdülõk összehasonlító vizsgálata =
Psychiatria Hung. 14. 1999. 1. (32-38.)

! Gazsó Ferenc – Laki László /szociológus/: Esélyek és orientációk. /Fiatalok az ezredfordulón/. Bp., OKKER, 1999. 180 p. Bibliogr. p. 179-180.
! Genzelmann Györgyi: Egy beszédhibásokkal szembeni attitûdvizsgálat = Szociális Munka 11. 1999. 4. (169180.)

! Herpainé Márkus Ágnes: Tégy, ha tudsz, társulásban. A TéGY ZalA-KAR Térségi Gyermekjóléti Szolgálatról = Család, Gyermek, Ifj. 7. 1999. 3. (39-43.)
! Horkai Anita: Screenagerek. A techno-kultúra megjelenési formái a mai Magyarországon. Bp., MTA Politikai Tud. Int., 1999. 64 p. Bibliogr. p. 45-51 /MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont. Munkafüzetek, 67./
! Hoyer Mária: A család élettörténete és a drogfogyasztó magatartás összefüggései (p. 121-127.) In: A társadalmi traumatizáció hatásai és pszichológiájának tapasztalatai. Konferencia, Budapest, 1998. november 1315. [Szerk.]: Virág Teréz. Bp., Animula, 1999.
! Hudson, Raymond – Hébert, Benoît-Paul: Miért kellene a fiataloknak a politika iránt érdeklõdniük?.
[Ford.]: V. Tóth László (p. 247-264.) In: A politikai szocializáció. Válogatás a francia nyelvterület szakirodalmából. [Szerk.]: Szabó Ildikó /szociológus/ – Csákó Mihály. Bp., Új Mandátum Kvk., 1999.
! Juhász Csaba: A [négyH] 4H mozgalom és a családi gazdaságok = A Falu 14. 1999. 1. (83-87.)
A 4H (head-hands-heart-health) mozgalom ifjúságfejlesztõ program, ill. oktatási forma. Célja a fiatalok szociális és társadalmi beilleszkedésének segítése.
! Karikó Sándor: Európaiság – konformitás – ifjúság. Filozófiai kitekintésben = Társad.kut. 1999. 1-2. (5-14.)

! Diósi Pál: Legénytoll a láthatáron I. 400 budapesti fiatal képe nemzedékérõl és önmagáról = Esély 1999. 6.
(62-82.)

! Karikó Sándor: Az „ifjúság” elvétele vagy trónra emelése = Iskolakult. 9. 1999. 5. (10-19.)
Az ifjúsági kultúra beemelõdése a kultúra egészébe, ezáltal ifjúsági kultúraként megszûnése. Az ifjúság és
a politika kapcsolata

! Diósi Pál: A [tizenöt-húsz] 15-20 év közötti fiatalok tapasztalatai és elképzelései a külföldi tanulásról, illetve munkavállalásról (145-159.) In: Migráció. [Szerk.]: Illés Sándor – Tóth Pál Péter. Bp., KSH 2. köt. , 1999.

! Karsay Ákos: Fiatalok vallási és egyházi kérdésekrõl. Vallásszociológiai felmérés = Theol. Szle 43. 1999. 6.
(360-377.)

! Domszky András: Miért jó nekünk az ombudsmani vizsgálat? = Család, Gyermek, Ifj. 7. 1999. 3. (4-13.)
Az SZCSM szakmai vitanapján elhangzott elõadás szerkesztett szövege. Az 1998. december 10-i
ombudsmani vizsgálat a gyermekintézményekben élõ gyermekek alkotmányos jogainak érvényesülését vizsgálta.

! Katsányi Sándor: Információkeresõ technikák elsajátíttatásának problémái változó körülmények között =
Új Ped. Szle. 48. 1999. 11. (70-74.)

! Eimuth, Kurt-Helmuth: A szektások gyermekei. [Ford.]: Némedi András. Bp., Herder – Kairosz – Ecclesia,
1999. 223 p. Bibliogr. a jegyzetekben
! Elekes Zsuzsanna – Paksi Borbála: Fiatalok szenvedélyei?! Alkohol- és drogfogyasztás valamint dohányzás
a budapesti középiskolások körében 1999-ben = Századvég. Új foly. 1999. 13. (53-73.)
Az ESPAD 95 nemzetközi vizsgálat reprezentatív mintán vizsgálta a középiskolások drog- és alkoholfogyasztását. A vizsgálat folytatására 1999 márciusában került sor.
! Fábián Róbert: Egészségnevelés és egészségmegõrzés az általános iskolákban az ezredfordulón =
Egészségnev. 40. 1999. 5-6. (180-189.)
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! Kerber Zoltán: „Ha az oktatásban nem történik semmi, remény sincs arra, hogy a diszkrimináció csökkenjen” – interjú Kaltenbach Jenõvel a kisebbségek oktatásának átfogó vizsgálatáról készült jelentés tanulságairól = Új Ped. Szle. 48. 1999. 4. (3-11.)
! Kéri László: A politikai szocializációról (p. 324-346.) In: A politikatudomány arcai. Tanulmányok. [Szerk.]:
Gergely András, A. – Bayer József – Kulcsár Kálmán. Bp. Akadémiai K., 1999.
! Kézdi Gábor: A roma fiatalok középiskolai továbbtanulása (217-228.) In: A cigányok Magyarországon.
[Szerk.]: Glatz Ferenc. Bp. MTA, 1999.
! Kisida Erzsébet: A fiatalkorúak veszélyeztetettsége = Új Ped. Szle. 48. 1999. 4. (12-17.)
! Kisida Erzsébet: Oktatás. A fiatalkorúak speciális prevenciója = Börtönü. Szle 18. 1999. 2. (82-86.)
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Bibliográfia
Fiatalkorú elítéltek oktatásáról.
! Kiss Judit /deviancia/: Anya és gyermek párhuzamos terápiája (p. 128-130.) In: A társadalmi traumatizáció
hatásai és pszichológiájának tapasztalatai. Konferencia, Budapest, 1998. november 13-15. [Szerk.]: Virág Teréz. Bp., Animula, 1999.
! Komáromy Sándor: Értékek és hiányok a 20. századi magyar gyermek- és ifjúsági irodalomban = Könyv és
Nev. Új folyam 1. 1999. 2. (99-105.)

Bibliográfia
! Mikus Gyula: Drogkonferenciák = Család, Gyermek, Ifj. 7. 1999. 6. (24-26.)
Beszámoló az 1999. június 1-i Almássy-téren rendezett „Szenvedélyek napja” és a BRFK által rendezett június 26-i „Drog-gondok” címû konferencia
! Murányi István: Elõítéletesség és családi szocializáció a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tizenévesek körében = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szle 34. 1999. 1. (1-14.)
! Murányi István: Tizenévesek elõítéletessége Sopronban és Salgótarjánban = Esély 1999. 5. (35-55.)

! Komenczy Bertalan: Off line. Az információs társadalom közoktatási stratégiája = Új Ped. Szle. 48. 1999. 78. (160-180.)

! Murányi István – Szoboszlai Zsolt: Az ifjúság szocializációjának néhány jellemzõje két alföldi városban =
Alföldi tanulm. 1998-1999. 17. (150-161.)

! Kovács Éva: Állam és tanszabadság. Az 1868. évi népoktatási törvény vitájáról = História 21. 1999. 8. (2427.)

! Muxel, Anne: Az ifjúkor politikai moratóriuma. [Ford.]: Bajomi-Lázár Péter (p. 100-124.) In: A politikai
szocializáció. Válogatás a francia nyelvterület szakirodalmából. [Szerk.]: Szabó Ildikó /szociológus/ – Csákó Mihály. Bp., Új Mandátum Kvk., 1999.

! Kovács László /Románia/ – Antal Árpád: Kolozsvári középiskolások drog- és alkoholfogyasztási szokásai =
Szenvedélybetegségek 7. 1999. 3. (186-208.)
! Kósa András László: A Maros megyei ifjúság politikai szocializációja. A Maros megyei ifjúsági közélet alternatívái = M. Kisebbség 5. 1999. 2-3. (16-17). (432-447.)
! Krasznai Judit: Elõítéletek = Család, Gyermek, Ifj. 7. 1999. 4. (12-23.)
Etnikai elõítéletek megjelenése.
! Kresalek Gábor: Aluljáró-nemzedék = Törökfürdõ 1999. õsz. (14-17.)
! Laki László /szociológus/ – Nyerges Mihály: A fiatalok sportolási szokásai = Társad.kut. 1999. 3-4. (217244.)
! Laki László /szociológus/ – Békés Zoltán: A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülõk életkörülményei egy „periférián” elhelyezkedõ térségben I-II. = Család, Gyermek, Ifj. 7. 1999. 2.,3. (18-26.,16-25.)
! Laki László /szociológus/ – Békés Zoltán: Szegénységben élni és felnevelkedni Magyarországon az ezredfordulón = Belü. Szle 37. 1999. 7-8. (72-92.)
Jász-Nagykun-Szolnok megyében folytatott kutatás alapján a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult családokról
! Lannert Judit: Szerkezetváltási tendenciák és a továbbtanulási arányokat befolyásoló tényezõk a közoktatásban (p. 47-71.) In: Tartalmi változások a közoktatásban a 90-es években. Tanulmánykötet. [Szerk.]: Vágó
Irén. Bp., OKKER, 1999.
Az Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központja által 1997ben végzett 1200 alap- és középfokú oktatási intézményre kiterjedõ reprezentatív vizsgálat tapasztalatai.
! Lannert Judit – Örkény Antal – Szabó Ildikó /szociológus/: Európai értékek, európai orientációk. Magyar
középiskolások értékorientációi egy empirikus kutatás tükrében = Iskolakult. 9. 1999. 8. (3-17.)
A magyar középiskolások értékorientációit és Magyarország Európában elfoglalt helyének percepcióját
alapvetõen az határozza meg, milyen iskolatípusban tanulnak.
! Lábadiné Kedves Klára: Gyermekek és fiatalok társasági alkalmai a Drávaszögben = Néprajzi Látóhatár 8.
1999. 1-4. (403-413.)
! László Miklós: Példa – kép: a tizenéves korosztály értékválasztásai és a média = Jel-Kép Új folyam 6. 1999.
3. (33-47.)
! Lipócziné Csabai Sarolta: Társadalmi változások ábrázolása a kortárs ifjúsági regényben = Iskolakult. 9.
1999. 1. (72-75.)
! Makai Éva: Iskolakerülõk? = Új Ped. Szle. 48. 1999. 1. (92-100.)
! Melich, Anna: A személyiség és a szocializációs folyamat közötti kölcsönhatás. [Ford.]: Csákó Mihály (p.
162-202.) In: A politikai szocializáció. Válogatás a francia nyelvterület szakirodalmából. [Szerk.]: Szabó Ildikó /szociológus/ – Csákó Mihály. Bp., Új Mandátum Kvk., 1999.
! Mihály Ottó: Esélyegyenlõség és differenciálás = Új Ped. Szle. 48. 1999. 1. (11-19.)
Az esélyegyenlõség és differenciálás biztosítása az oktatásban.
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! Nagy Attila /olvasáskutató/ – Bozóky Éva – Gereben Ferenc – Kamarás István: Miért /nem/ olvas a gyermek? = Fordulópont 1. 1999. 2-3. 3-128.
részei
Benczik Vilmos: Az olvasás alkonya?; Gereben Ferenc: Az erdélyi magyar olvasáskultúra közelmúltja és jelene. (A felnõtt lakosság körében végzett reprezentatív felmérés eredményeibõl); Galántai Zoltán: Internet,
oktatás, filterezés; Marton-Dévényi Éva: Korunk szellemi járványa. Gondolatok a dyslexia okairól; Bartos
Éva: Gyemekek biblioterápiája; Nagy Attila /olvasáskutató/: Ki mondja a mesét? (Vázlat olvasáskultúránk
állapotáról)
! Nagy Gábor: A drog felé fordulás okai (177-191.) In: Mitõl [nem] lesz deviáns? Szöveggyûjtemény az iskolai „bûnmegelõzés”-hez. Bp. Fõvárosi Pedagógiai Intézet, 1999. / B 10/
! Nagy Ildikó Emese: Távol a politikától és a közélettõl. A Szigeten a középosztály tombolja ki magát = M.
Hírlap 22. 1999. 155.(júl.30.). (5.)
A Diáksziget koncertjeinek közönségérõl az Oktatáskutató Intézet ifjúságkutató munkacsoportjának kutatásai alapján
! Nagy Mária /oktatásszociológus/: Közoktatás a politikai rendszerváltás utáni Közép-Európában = Új Ped.
Szle. 48. 1999. 11. (45-61.)
! Nahalka István: Válságban a magyar természettudományos nevelés = Új Ped. Szle. 48. 1999. 5. (3-22.)
A magyar tanulók természettudományi mûveltségi szintje az 1980-as évektõl folyamatosan csökken. Az oktatás ezzel kapcsolatos feladatai.
! Nanszákné Cserfalvi Ilona: A fiatalok munkával kapcsolatos jövõképe = Embernev. 11. 1999. 1-2. (12-22.)
! Németh Zsolt /kriminológus/: A gyermek- és ifjúságvédelem néhány aktuális kérdése rendõri szemszögbõl
= Család, Gyermek, Ifj. 7. 1999. 1. (27-31.)
! Oláh Attila: A tökéletes élmény megteremtését serkentõ személyiségtényezõk serdülõkorban = Iskolakult.
9. 1999. 6-7. (15-26.)
Csíkszentmihályi Mihály „flow” elméletének kérdõíves vizsgálata a serdülõkorban
! Pálfi Andrea: Ombudsmani vizsgálat a középiskolában = Család, Gyermek, Ifj. 7. 1999. 3. (14-15.)
! Pálinkás József: A magyar közoktatás fejlesztésének fõbb célkitûzései = Új Ped. Szle. 48. 1999. 2. (3-11.)
! Percheron, Annick: Durkheim és a kultúrantropológia öröksége. [Ford.]: Miklós Magdaléna (p. 44-57.) In:
A politikai szocializáció. Válogatás a francia nyelvterület szakirodalmából. [Szerk.]: Szabó Ildikó
/szociológus/- Csákó Mihály. Bp., Új Mandátum Kvk., 1999. Percheron, Annick: Az egyén politikai formálódása. [Ford.]: Bajomi Lázár Dávid – Szabó Ildikó /szociológus/ (p. 18-43.) In: A politikai szocializáció. Válogatás a francia nyelvterület szakirodalmából. [Szerk.]: Szabó Ildikó /szociológus/ – Csákó Mihály. Bp., Új
Mandátum Kvk., 1999.
! Percheron, Annick: A gyermekek politikai szókincse. [Ford.]: Bajomi-Lázár Péter (p. 79-99.) In: A politikai
szocializáció. Válogatás a francia nyelvterület szakirodalmából. [Szerk.]: Szabó Ildikó /szociológus/ – Csákó Mihály. Bp., Új Mandátum Kvk., 1999.
1969-ben és 1970-ben 1í-14 éves gyermekek körében végzett felmérés tapasztalatai.
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! Percheron, Annick: A politikai örökség. [Ford.]: Miklós Magdaléna (p. 125-136.) In: A politikai szocializáció. Válogatás a francia nyelvterület szakirodalmából. [Szerk.]: Szabó Ildikó /szociológus/ – Csákó Mihály.
Bp., Új Mandátum Kvk., 1999.

! Tapia, Claude: A fiatalok Európával szemben. [Ford.]: V. Tóth László (p. 265-293.) In: A politikai szocializáció. Válogatás a francia nyelvterület szakirodalmából. [Szerk.]: Szabó Ildikó /szociológus/ – Csákó Mihály. Bp., Új Mandátum Kvk., 1999.

! Percheron, Annick: A politikai szocializáció története. [Ford.]: Bajomi-Lázár Péter (p. 57-73.) In: A politikai szocializáció. Válogatás a francia nyelvterület szakirodalmából. [Szerk.]: Szabó Ildikó /szociológus/ –
Csákó Mihály. Bp., Új Mandátum Kvk., 1999.

! Tenczer Tamás: Média vagy bunkó. Gyermekvédelmi kérdések megjelenítése az elektronikus médiumokban
= Család, Gyermek, Ifj. 7. 1999. 1. (38-42.)

! Percheron, Annick: Szocializáció és politikai szocializáció. [Ford.]: Szabó Ildikó /szociológus/ (p. 9-17.) In:
A politikai szocializáció. Válogatás a francia nyelvterület szakirodalmából. [Szerk.]: Szabó Ildikó
/szociológus/ – Csákó Mihály. Bp., Új Mandátum Kvk., 1999.

! Tóth Ildikó /orvosi szociológia/ – Gervai Judit: Szülõi bánásmód kérdõív /H-PBI/: A Parental Bonding
Instrument /PBI/ magyar változata = M. Pszichol. Szle 54. 1999. 4. (551-566.)
A szülõ-gyermek kapcsolat szempontjából fontosnak tartott szeretet-elutasítás, függetlenség bátorítás-korlátozás dimenziókban

! Piaget, Jean – Inhelder, Bärbel: Gyermeklélektan. [Utószó]: Vajda Zsuzsanna. [Ford.]: Benda Kálmán. Bp.,
Osiris, 1999. 155 p. /Osiris zsebkönyvtár/
! Purda Zsuzsanna: A kétéves Gyermekvédelmi Törvény tapasztalatai az átmeneti nevelésbe vételi eljárás
tükrében I = Comitatus 9. 1999. 12. (51-57.)
! Rácz József – Szakács Katalin: Irreális optimizmus és kockázatbecslés a serdülõkorban (69-84.) In: Pszichológia és nevelés. [Szerk.]: Vajda Zsuzsanna. Bp. Akadémiai K., 1999.
! Révész Piroska: A helyettes szülõi szolgáltatás = Esély 1999. 2-3. (59-78.)
Egy új gyermekjóléti szolgáltatásról, mely lehetõvé teszi, hogy a szülõk szorongatott helyzetükben átmeneti idõre idegen családoknál helyezzék el gyerekeiket.
! Ritó László: Tudósítások az iskoláról. Az agresszív gyerekek = Új Ped. Szle. 48. 1999. 11. (81-88.)
! Rossiaud, Jacques: Prostitúció, ifjúság és társadalom a XV. században. [Ford.]: Tóth László, V. (49-83.) In:
A nyivánvaló nõk. Prostitúció, társadalom, társadalomtörténet. [Szerk.]: Léderer Pál /szociológus/. Bp. Új
Mandátum Kvk., 1999. / B 10/
Ua. Szociológiai Figyelõ 1998. 1-2. szám
! Rókusfalvy Pál: Ifjúság – nevelés – értékrendszer = Confessio 23. 1999. 4. (34-41.)
! Sárik Eszter: A társadalmi környezet és a gyermekkori kriminális deviancia összefüggései = Belü. Szle 37.
1999. 6. (89-102.)
! Sáska Géza: A tanulatlan faragatlan? Bunkóság vagy a társadalom reprimitivizációja = Új Ped. Szle. 48.
1999. 5. (60-71.)
A tanulmány a Friedrich Ebert Alapítvány által 1998. november 27-28. között rendezett konferencián elhangzott elõadás alapján készült. Kulturális szokások változásának nemzetközi összehasonlítása.
! Siklósné Schmidt Ildikó – Fehér László: Drogfogyasztás Pécs középiskolásai körében = Belü. Szle 37. 1999.
3. (92-97.)
! Sipos Kornél – Vingender István: Diszkó – autó – drog a fiatalok életvitelében = Fõisk. Figy. /Rendõrtiszti
Fõisk./ 9. 1999. 4. (21-39.)
! Szabó András /ifjúságvédelem/: Kiszakadás vagy leszakadás. Diszfunkciók a felnõtté válás során = Esély
1999. 4. (73-81.)
! Szabó Éva /pszichológia/: A „kedves”, az „okos” és a „gonosz”, avagy a kedvelt és a nem kedvelt tanár képének jellemzõi = Alkalm. Pszichol. 1. 1999. 1. (31-41.)
Az F020949 OTKA kutatás tanár és nem tanár értelmiségiek gondolkodását, tanáregyéniségekre vonatkozó
emlékeit, elvárásait vizsgálta 287 fõs mintán.
! Szabó Ildikó /szociológus/: Iskola és társadalom = Új Ped. Szle. 48. 1999. 9. (27-42.)
A hazai és nemzetközi kutatásokban a közoktatással kapcsolatos társadalmi elvárások alakulását vizsgálja,
különös tekintettel az iskola feledatainak és jelentõségének megítélésére a pedagógusok körében és az egyes
társadalmi rétegekben.
! Szabó László Tamás: A „rejtett tanterv”. A jelenség (p. 262-271.) In:
Magyar megfontolások a Soáról. [Szerk.]: Hamp Gábor – Horányi Özséb – Rábai László. Bp. – Pannonhalma, Balassi Kiadó – Magyar Pax Romana Fórum – Pannonhalmi Fõapátság, 1999.
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! Timár János: A fiatalok iskolázása és foglalkoztatása = Új Ped. Szle. 48. 1999. 2. (20-26.)

! Tóth Olga: Erõszak a családban. Bp., TÁRKI, 1999. 44 p. Bibliogr. p. 40 /TÁRKI Társadalompol. Tanulm., 12./
! Tõkés István: Ifjúság és prostitúció = Korunk. 3. foly. 10. 1999. 10. (38-42.)
! Udvardi Judit: Olcsóbbat, de divatosat keresnek. Számottevõ különbségek vannak a városi tizenévesek és
huszonévesek vásárlási szokásai között = Népszabadság 57. 1999. 171. (júl. 24.). (8.)
! Varga Anna: A fiatalok munkaerõ-piaci helyzete = Stat. Szle 77. 1999. 1. (57-67.)
! Vargáné Teghze-Gerber Zsuzsanna – Ágfalvy Rózsa: A [tizennyolc] 18 éves fiatalok családi környezete, életmódja = Egészségnev. 40. 1999. 1-2. (12-20.)
! Vágó Irén: Tartalmi változások a közoktatásban – A „rejtett” helyi tantervektõl a valóságos helyi tantervekig (p. 15-45.) In: Tartalmi változások a közoktatásban a 90-es években. Tanulmánykötet. [Szerk.]: Vágó
Irén. Bp., OKKER, 1999.
! Vámos Ágnes: A tanítás nyelvének szabályozása = Új Ped. Szle. 48. 1999. 11. (3-14.)
A magyarországi nemzetiségi és etnikai kisebbségek oktatásának kérdései, a nyelvválasztás, identitástudat
támogatása a többségi kommunikáció támogatásával.
! Vikár György: Az ifjúkor válságai. 2. bõv. kiad Bp., Magyar Pszichiátriai Társaság – Animula Egyesület,
1999. 220 p. Bibliogr. p. 217-220
ismertetése: Gerevich József: Az ifjúkor válságai
! Volentics Anna: Gyermekvédelem és reszocializáció. 2.kiad. Bp., Nemzeti Tankvk., 1999. 280 p. Bibliogr.
jegyz.
! Zachár László: A felnõttoktatás lehetõségei a hátrányos helyzetû fiatalok szakképzésében I-II. = Szakokt.
49. 1999. 9.,10. (9-12.,27-31.)
! Zsidi Zoltán: Hagyjuk sorsára? Magatartászavar fiatalkorban. Bp., Nemzeti Tankvk., 1999. /Pszichol. és
pedag. nevelõknek/
! Zsigmond Anna: Zsidó iskolák a 21. század közepén = Új Ped. Szle. 48. 1999. 10. (30-43.)
! Agresszió. [Szerk.]: Gábor Kálmán – Liskó Ilona = Educatio 8. 1999. 4. 677-886.
részei
Csányi Vilmos: Biológiai determináció és agresszió; Vajda Zsuzsanna: Mi van a gyerekek és fiatalok agreszszivitásának hátterében?; Tóth Olga: Gyerekbántalmazás a családban; Olweus, Dan: Iskolai zaklatás; Gábor
Kálmán: Ifjúsági korszakváltás és erõszak; Nagy Péter Tibor: Az iskolalátogatási és iskolaszervezési kényszer formaváltozásai; Boreczky Ágnes: Fenyítés az európai és az amerikai iskolákban; Hartai László: A mozgóképi szövegkörnyezet mint a képernyõs erõszak rejtõzködõ démona; Kupó Jenõ: Erõszak az iskolában és
az iskolán kívül; Szelezsán Annamária: Erõszak a lányok között
! A család támogató és károsító hatásai a családtagok lelki egészségére (41-65.) In: Mitõl [nem] lesz deviáns?
Szöveggyûjtemény az iskolai „bûnmegelõzés”-hez. Bp. Fõvárosi Pedagógiai Intézet, 1999.
! A családi struktúra és atmoszféra hatása a gyermek személyiségfejlõdésére és kóros reakcióinak irányára
(66-77.) In: Mitõl [nem] lesz deviáns? Szöveggyûjtemény az iskolai "bûnmegelõzés"-hez. Bp. Fõvárosi Pedagógiai Intézet, 1999.
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! Drogproblémák (192-197.) In: Mitõl [nem] lesz deviáns? Szöveggyûjtemény az iskolai "bûnmegelõzés"-hez.
Bp. Fõvárosi Pedagógiai Intézet, 1999. / B 10/

! Bauer Béla: Fiatal vállalkozók értékválasztásai (p. 142-147.) In: Társadalmi átalakulás és ifjúság. A szabadság mint esély?. [Szerk.]: Gábor Kálmán. Szeged. Belvedere Meridionale, 2000.

! A hátrányos helyzetû fiatalok szakképzéséért. Országos szakmai-módszertani konferencia. Tanulmánykötet.
[Szerk.]: Paróczayné Korányi Margit. [Elõszó]: Madarász Sándor. Bp., NSZI, 1999. 113 p. Bibliogr. tanulmányonként

! Bauer Béla: Fiatal vállalkozók értékválasztásai (p. 197-204.) In: Süsü a társadalomban. Társadalomismereti olvasókönyv. [Szerk.]: Bauer Béla. Bp. Új Mandátum Kvk. – ELTE TÓFK, 2000.

! Ifjúság és a drog. Heroin, kokain, LSD, amphetamin, extasy, speed. [Közremûk.]: Baráth Árpád – et al. Pécs,
Gálos Ny. K., 1999. 24 p.
! A média hatása a gyermekekre és a fiatalokra. Dobogókõ, 1998. [Szerk.]: Gabos Erika. [Közread. a]
Nemzetk. Gyermekmentõ Szolg. Magy. Egy. Bp., 1999. 198 p. /Kobak Könyvsor., 3./
Az 1998. október 5-7 között Dobogókõn rendezett konferencia elõadásának anyaga
! Módszertani ajánlás cigány gyermektáborok szervezéséhez. Közrem.: Váczi Márta, Lakatos György. Közread. Nemzeti Egészségvédelmi Intézet, Romano Glaszo Cigány Egyesület. 2. bõv. kiad. Bp., Nevi, Romano
Glaszo Cigány Egyes., 1999. 67 p.

! Bácskai Erika – Gerevich József: A kortárssegítés tanári kézikönyve. Vác, Egészséges Ifjúságért Alapítvány,
2000. 235 p.
ismertetése: Kerekes Medárd Ferenc: A kortárssegítés tanári kézikönyve
Kortárssegítés: itt egészséges fiatalok szolidaritása a drogosok iránz. Kortárssegítõ területek: betegellátás,
hajléktalanok, etnikai csoportok problámája megoldásának elõsegítése
! Bányai Emõke: Az iskolai szociális munka és lehetõségei az ezredfordulón = Háló 6. 2000. 8. (3-5.)
! Berde Éva – Petró Katalin: A munkanélküliség paradoxonja = Stat. Szle 78. 2000. 7. (521-535.)
Többek között az ifjúsági munkanélküliségrõl

! Az olvasó – az olvasás. Irodalmi tanulmányok. [Szerk.]: Simon László, L. – Thimár Attila. Bp., FISZ, 1999.
206 p. /FISZ könyvek/
Olvasás és ifjúság

! Béni Boróka: Önimádat és gyökértelenség. Gondolatok Christopher Lash: Az önimádat társadalma c. könyve kapcsán (p. 216-230.) In: A szintetikus drogok világa. Diszkódrogok, drogfogyasztók, szubkultúrák.
[Szerk.]: Demetrovics Zsolt. Bp. Animula, 2000. / B 10/

! Peremhelyzet (146-150.) In: Mitõl [nem] lesz deviáns? Szöveggyûjtemény az iskolai "bûnmegelõzés"-hez.
Bp. Fõvárosi Pedagógiai Intézet, 1999. / B 10/

! Bockie, W. J. – Fever, D. J.: Technó – a jövõ kultúrája /legalábbis ami a közeljövõt illeti /. [Ford.]: Lóky Tamás = Replika 11. 2000. 39. /március/. (23-38.)
A technó-stílus történeti és társadalmi háttere, zenei forrásai

! Pszichológia és nevelés. [Szerk.]: Vajda Zsuzsanna. Bp., Akadémiai K., 1999. 502 p. Bibliogr. tanulmányonként /Pszichológiai Szemle kvtár, 3./
A Magyar Pszichológiai Szemle tematikus száma (1999. 3.)
! Társadalom, kultúra... és a gyerekek. [Szerk.]: Gocsál Ákos. Pécs, 1999.

! Bodor Eszter: Felnõttek a gyermekkorról. Kutatás a Pestlõrinczi Felnõttek Gimnáziumának egyik esti tagozatos osztályában = Új Ped. Szle. 50. 2000. 4. (72-80.)
Iskolai fogalmazások tartalomelemzése sok szemelvénnyel
! Boér Emõke: A gyermekelhelyezés, gyermektartás és a gyermekkel való kapcsolattartás = Család, Gyermek,
Ifj. 9. 2000. 5. (7-11.)

2000
! Aries, Paul: A McDonald's gyermekei. A világ McDonaldizálódása. [Ford.]: Hatala Ágnes. Bp.,
L'Harmattan, 2000. 170 p.
! Asbóth Katalin – Csepeli Marianna – Pataky Zsuzsa – Papp Krisztina: A jelzõrendszer mûködtetése = Család, Gyermek, Ifj. 9. 2000. 4. (4-11.)
A veszélyeztetettség jelzésére szolgáló gyermekvédelmi jelzõrendszerrõl
! Asbóth Katalin – Pataky Zsuzsa: Az ombudsmani jelentések gyermekjóléti szolgáltatásokat érintõ legfontosabb megállapításai és tanulságai = Család, Gyermek, Ifj. 9. 2000. 4. (14-16.)
! Aszmann Anna – Németh Ágnes: „Iskolásgyermekek egészségmagatartása. EVSZ kollaboratív vizsgálat magyar eredményeinek összefoglalója (p. 45-64.) In: Fiatalok egészségi állapota és egészségmagatartása =
Health and health behaviour among young people. WHO policy series. Health policy for children and
adolescents issue 1. International report. [Szerk.]: Currie, Candace – Hurrelmann, Klaus – Settertobulte,
Wolfgang – Smith, Rebecca – Todd, Joanna. Bp. Országos Tisztifõorvosi Hivatal, 2000.
! Bajomi Iván – Székely Erika: Diákok részvétele a központi szintû oktatásügyi érdekegyeztetésben (p. 209213.) In: Társadalmi átalakulás és ifjúság. A szabadság mint esély?. [Szerk.]: Gábor Kálmán. Szeged. Belvedere Meridionale, 2000.
! Balogh Klára: Serdülõ a családban, család serdülõvel = Fordulópont 2. 2000. 3. (22-27.)
! Barát Katalin – Murányi István – Pénzes Marianna: Drog, család, érték.
Nevelõotthonban élõ fiatalok drogfogyasztása és értékrendje. Nyíregyháza, Észak-kelet-magyarországi
Szenvedélybetegségeket Megelõzõ Egyesület, 2000.
! Barta Erzsébet – Szíjártó Imre: Iskoláskorú fiatalok médiabefogadási szokásai = Új Ped. Szle. 50. 2000. 9.
(89-97.)
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! Borbély Sjoukje: A [nullától három] 0-3 éves korú gyermekeket ellátó otthonok és a szociális munka = Háló 6. 2000. 1. (11-12.)
vitaindítója: Büki Péter-Takácsné Pozsgai Zsuzsa: A [nullától három] 0-3 éves korú gyermekeket ellátó otthonok és a szociális munka
Hozzászólás Büki Péter és Takácsné Pozsgai Zsuzsa azonos címû tanulmányához (Háló 1999. 12.)
! Boza Imre: Próbára bocsátva = Család, Gyermek, Ifj. 9. 2000. 5. (2-4.)
A pártfogó felügyeletrõl
! Bozsó Ilona: A gyermekvédelem idõszerû kérdései = Szociális Munka 12. 2000. 3. (185-189.)
! Bóta Barnabás – Fülöp Zoltán: A keverõ is hangszer. Kerekasztal-beszélgetés magyar DJ-kkel = Replika 11.
2000. 39. /március/. (39-60.)
Hogyan lesz valaki techno-DJ Magyarországon?
! Bródy András: A magyar felsõoktatás ingadozásairól = Közgazd. Szle 47. 2000. 10. (817-831.)
Az emberi tõke újratermelésének ingadozása az egyetemek és fõiskolák hallgatói létszámának változásában
! Büki Péter: Amikor a keret színesebb a képnél = Család, Gyermek, Ifj. 9. 2000. 2. (38-45.)
A Rosszfiúk címû, javítóintézetben játszódó film elemzése
! Büki Péter – Büki Orsolya: „Kell egy hét együttlét”. PEPSI Sziget, 2000. augusztus 2-9. = Fordulópont 2.
2000. 3. (49-66.)
Riport összeállítás a sziget napjairól és a jelenlévõkrõl
! Büki Péter – Szikulai István: Stratégiai lépések gyermekotthonok szakmai átalakításhoz = Háló 6. 2000. 10.
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! Keszthelyiné Rédei Mária: A fiatalok és a gyermekek jövedelmi és kiadási helyzete Magyarországon a kilencvenes évek közepén (p. 47-52.) In: Társadalmi átalakulás és ifjúság. A szabadság mint esély?. [Szerk.]:
Gábor Kálmán. Szeged. Belvedere Meridionale, 2000. / B 10/
! Király Réka Zsuzsa: A gyermekbûnözés kriminológiai ismérvei = Belü. Szle 38. 2000. 12. (41-48.)
! Kiss Dénes: Politikai kultúra és elõítéletesség (p. 57-72.) In: Nemzeti vagy nemzedéki integráció? Erdélyi
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2000. 4. (72-81.)
A középiskola és az intézményi külvilág kapcsolatáról, az iskola által hirdetett és a hétköznapi gyakorlat
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! Liskó Ilona: Lefeketített munkások = Népszabadság 58. 2000. 72. (10.)
Pályakezdõ szakmunkások viszontagságai a munkaerõpiacon. Az Oktatáskutató Intézet vizsgálata 1995/96-ban
! Loss Sándor: Út a kisegítõ iskolába. Szakértõi és Rehabilitációs Bizottságok hatáselemzése Borsod-AbaújZemplén megyében (p. 365-401.) In: Cigánynak születni. Tanulmányok, dokumentumok. [Szerk.]: Horváth
Ágota – Landau Edit – Szalai Júlia. Bp. Aktív Társadalom Alapítvány – Új Mandátum Kvk., 2000.
! Lux Elvira: Tanfüzet a nemiségrõl (p. 10-15.) In: Szexológiai olvasókönyv. [Szerk.]: Lux Elvira. Bp. Osiris,
2000.
! Makai Éva: Szétszakadt és meg nem font hálók. Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelem a 90-es években. Bp.,
OKKER, 2000. 212 p.
ismertetése: Molnár László /gyermekvédelem/: Szétszakadt és meg nem font hálók
! Marián Béla: Érzelmi és ideológiai dimenziók a középiskolások pártválasztásaiban (p. 207-208.) In: Társadalmi átalakulás és ifjúság. A szabadság mint esély?. [Szerk.]: Gábor Kálmán. Szeged. Belvedere
Meridionale, 2000. / B 10/
! Maros Katalin: Gyermekvédelmi és pedagógiai együttmûködés a Bocskai István Általános Iskolában = Család, Gyermek, Ifj. 9. 2000. 4. (37-44.)
! Marton László: Prevenció? Vagy, amit akartok! (Egy sajátos kezdeményezés elõélete és dilemmái) = Család,
Gyermek, Ifj. 9. 2000. 5. (5-6.)
A pártfogó felügyeletrõl
! Marx György: A fiatalok számára a jövõ a realitás = Új Ped. Szle. 50. 2000. 9. (178-181.)
A szerzõ szerint az oktatásnak a jövõre kell felkészítenie a diákokat

! Koster, Sacco: Manapság kell a house. [Ford.]: Béni Boróka (p. 28-33.) In: A szintetikus drogok világa.
Diszkódrogok, drogfogyasztók, szubkultúrák. [Szerk.]: Demetrovics Zsolt. Bp. Animula, 2000.
Az 1990-es évek house zenéje és a hozzá kapcsolódó szórakozás

! Maughan, Tim – Smith, Richard J.: Ifjúsági kultúra és a posztfordiánus gazdaság. Az angliai partizene napjainkban = Replika 11. 2000. 39. /március/. (75-91.)
Rave-kultúra, acid-partik, DJ-k. A lemeziparról is

! Kó József: A magyarországi galeri bûnözés néhány jellemzõje (p. 274-277.) In: Társadalmi átalakulás és ifjúság. A szabadság mint esély?. [Szerk.]: Gábor Kálmán. Szeged. Belvedere Meridionale, 2000.

! Metzig, Werner – Schuster, Martin: Agresszió az iskolában. Elméleti háttér, elõfordulás, beavatkozás és
megelõzés. [Ford.]: Balázs István (p. 223-249.) In: Az agresszió világa. [Szerk.]: Hárdi István. Bp. Medicina
Kvk., 2000. / B 10/

! Kökönyei Gyöngyi – Negrea Vidia: Az áldozat és bûnelkövetõ közötti kapcsolat helyreállításának lehetõségei az aszódi fiatalkorúak szemszögébõl = Család, Gyermek, Ifj. 9. 2000. 1. (17-20.)
! Kresalek Dávid: A város mint kiállítóterem, avagy a legpublikusabb tárlatokról. A graffiti Magyarországon
= Tabula 3. 2000. 2. (316-327.)
Színes fényképekkel illusztrálva
! Kulcsár János: Változások a gyermekvédelmi rendszerben. Az 1997. évi XXXI. törvény hatályba lépésével
„új idõszámítás kezdõdött” = Szociális Menedzser 2. 2000. 2. (20-22.)
A szociális intézmények és a nevelõszülõi rendszer
! Lajtai László: Nárcisztikus jelenségek az aktuálisan jellemzõ drogfogyasztó magatartásokban (p. 183-197.)
In: A szintetikus drogok világa. Diszkódrogok, drogfogyasztók, szubkultúrák. [Szerk.]: Demetrovics Zsolt.
Bp. Animula, 2000. / B 10/
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! Mezei István /MTA RKK/: Arccal a túlélés felé. Egy válságtérségrõl az emberi erõforrások szemszögébõl (p.
106-112.) In: Társadalmi átalakulás és ifjúság. A szabadság mint esély?. [Szerk.]: Gábor Kálmán. Szeged.
Belvedere Meridionale, 2000. / B 10/
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
! Mihály Ildikó: Erõszak az iskolában = Új Ped. Szle. 50. 2000. 4. (52-58.)
! Mihály Ildikó: Krízishelyzet vagy megold/hat/atlan problémák? = Új Ped. Szle. 50. 2000. 1. (103-110.)
Az oktatás világában tapasztalt válságjelenségekrõl és a felnövekvõ nemzedék körében felbukkanó társadalmi, lélektani krízishelyzetekrõl
! Mihály Ildikó: Szórakozás – zenei stílusok – kábítószer-fogyasztás = Kult. és Köz. III. folyam. 4. 2000. 1.
(99-104.)
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! Szabó Ildikó /szociológus/ – Örkény Antal: A tizenévesek nemzetfogalma (p. 102-134.) In: A gyermek évszázada. [Szerk.]: Pukánszky Béla /neveléstörténész/. Bp. Osiris, 2000. / B 10/
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! Szarka Attila: Gondolatok a Ferenczi György Nevelõintézeti Tudományos Napok VI. aszódi rendezvényérõl
= Család, Gyermek, Ifj. 9. 2000. 2. (3.)
! Szegõ Szilvia: Ifjúság és a munka világa (p. 54-57.) In: Társadalmi átalakulás és ifjúság. A szabadság mint
esély?. [Szerk.]: Gábor Kálmán. Szeged. Belvedere Meridionale, 2000. / B 10/
A fiatalok munkaerõpiaci helyzete, beilleszkedésük a munka világába
! Szegõ Szilvia: Kerekasztal-beszélgetés az ifjúság és a munka világáról – civil szervezetek, munkaügyi szakapparátus képviselõi és tudósok részvételével. Összegzés (p. 100-105.) In: Társadalmi átalakulás és ifjúság.
A szabadság mint esély?. [Szerk.]: Gábor Kálmán. Szeged. Belvedere Meridionale, 2000.
! Szekszárdi Júlia: Piaget és Kohlberg nyomában – I. Egy komplex esetdiagnosztikai eljárás kimunkálása a
pedagógiai gyakorlat számára – II = Új Ped. Szle. 50. 2000. 4., 5. (12-22., 27-40.)
A kasseli egyetemen kidolgozott szakaszos fejlõdéselmélet újabb modelljérõl
! Szilágyi Tibor – Gercsák Márta: „Cigány kortárs oktatói képzési program” az Egészségügyi Világszervezettel kötött középtávú Együttmûködési Egyezmény /MTP/ keretében /1998-1999/ = Egészségnev. 41. 2000. 12. (13-20.)
Az Egyezmény célja, hogy cigány fiatalokból álló kortárscsoport segítse az egészségnevelést az iskolába nem
járó cigánygyermekek körében
! Szilágyi Vilmos: „Inkább az AIDS, mint a szexuális nevelés...” Szexuális ellenforradalom Oroszhonban =
M. Szex. Szle 3. 2000. 3. (15-18.)
! Sziszik Erika – Klér Andrea: Akikért a törvény szól = Esély 12. 2000. 2. (16-40.)
Zuglói vizsgálat a kerület veszélyeztett családainak, gyermekeinek és idõseinek helyzetérõl
! Szöllõsi Gábor /jogász, szociálpolitikus/: A gyermekjóléti szolgáltatás elõzményei, közpolitikai kapcsolatai
és funkciói = Család, Gyermek, Ifj. 9. 2000. 4. (17-23.)
! Szöllõsi Gábor /jogász, szociálpolitikus/: Hogy fogalmunk legyen róla... A veszélyeztetettség fogalma az
amerikai gyermekvédelemben = Esély 12. 2000. 4. (39-71.)
Politikai, jogi, szociálpolitikai értelmezés
! Tarján G. Gábor: A skinhead mozgalom és a társadalom (p. 182-187.) In: Társadalmi átalakulás és ifjúság.
A szabadság mint esély?. [Szerk.]: Gábor Kálmán. Szeged. Belvedere Meridionale, 2000.
! Tistyán László – Füzesi Zsuzsanna: Kábítószer-fogyasztás a középiskolások körében. Egy szociológiai vizsgálat eredményei. Pécs, Fact Intézet, 2000. 70 p., Bibliogr. p. 60-70
! Torondy Mária: Siófoki középiskolások drogfogyasztási szokásai az országos adatok tükrében =
Egészségnev. 41. 2000. 4. (132-136.)
! Tóth László /szociológus/: „Hamburger-szex” és konzervatív ifjúság (p. 255-259.) In: Társadalmi átalakulás és ifjúság. A szabadság mint esély?. [Szerk.]: Gábor Kálmán. Szeged. Belvedere Meridionale, 2000. Fiatalok szexuális magatartása
! Tóth László /szociológus/: „Hamburger-szex” és konzervatív ifjúság (p. 192-196.) In: Süsü a társadalomban.
Társadalomismereti olvasókönyv. [Szerk.]: Bauer Béla. Bp. Új Mandátum Kvk. – ELTE TÓFK, 2000. Fiatalok szexuális magatartása
! Tóth Olga: Tizenévesek és szüleik = Család, Gyermek, Ifj. 9. 2000. 3. (18-26.)
! Török Tünde: A zûrkorszak gyermekei. Doktori disszertáció diszkós fiatalokról = Népszabadság 58. 2000.
13. (7.)
Szapu Magda doktori értekezésérõl
! Törõ Klára – Nagy Ágnes – Rózsa Sándor – Sótonyi Péter: Budapest területén bekövetkezett gyermek- és
serdülõkori öngyilkossági halálesetek elemzése = Szenvedélybetegségek 8. 2000. 4. (259-263.)
! Trencsényi László: A gyermek mint civil (p. 50-55.) In: A gyermek évszázada. [Szerk.]: Pukánszky Béla
/neveléstörténész/. Bp. Osiris, 2000.
! Udvarhelyi Éva Tessza: A bevásárlóközpont mint kulturális tér. A Pólus Center szerepe az odajáró fiatalok
életében = Kult. és Köz. III. folyam. 4. 2000. 2-3. (101-107.)
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! Ungváry Gergely: Számítógépes játékok = Fordulópont 2. 2000. 1. (44-47.)
A számítógépes játékok típusairól
! Vajna Virág: Zsuzsa a gyermekotthonból = Belü. Szle 38. 2000. 3. Különszám. (65-72.)
Egy fiatal lány útja a prostitúcióig
! Vaskovics László: A posztadoleszcencia szociológiai elmélete = Szociol. Szle 10. 2000. 4. (3-20.)
! Vavró István: A bûnözés és a büntetés-végrehajtás helyzete = Stat. Szle 78. 2000. 1. (21-31.)
Sok statisztikai adattal az ifjúsági bûnözésrõl
! Vavró István: A gyermek- és fiatalkorúak „bûnözésének” néhány kérdése = Család, Gyermek, Ifj. 9. 2000.
3. (7-10.)
! Várnagy Elemér – Várnagy Péter: A hátrányos helyzet pedagógiája. Bp., Corvinus K., 2000. 168 p., Bibliogr.
p. 123-125 /A hét szabad mûv. kvt./
Függelékben esetleírások, esetelemzések
! Veér András – Nádori László – Erõss László: Alternatív drogstratégia. Bp., Magyar Pszichiátriai Társaság –
Animula Egyesület, 2000. 156 p.
! Velkey László: A televízió és videó mûsorok, mint gyermekeink, fiataljaink testi-lelki-szellemi egészségét
veszélyeztetõ tényezõk = Mentálhig. és pszichoszom. 2. 2000. 1-2. (41-50.)
! Veres Valér: Nemzeti és állampolgári identitás az erdélyi középiskolások körében (p. 13-56.) In: Nemzeti
vagy nemzedéki integráció? Erdélyi középiskolások átalakulásban. [Szerk.]: Veres Valér. Kolozsvár – Bp. Limes Kft – Új Mandátum Kvk., 2000. / B 10/
! Vetró Ágnes: Agresszió a képernyõn, a képernyõ agresszivitása (p. 315-342.) In: Az agresszió világa. [Szerk.]:
Hárdi István. Bp. Medicina Kvk., 2000. / B 10/
! Vetró Ágnes: A gyermek- és serdülõkori depresszió = Fordulópont 2. 2000. 3. (17-21.)
! Vidra Szabó Ferenc: Lakásotthoni pillanatképek Budapesten = Család, Gyermek, Ifj. 9. 2000. 5. (14-22.)
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Astrid – Stergar, Eva – Weihe, Pál – Zwart, Wil de. [Közread. a] CAN – The Pompidou Group at the Council
of Europe. Stockholm, 2000. 362[21] p.
! Esélyteremtés és iskola = Új Ped. Szle. 50. 2000. 1. 33-91.
részei
Radó Péter: Esélyegyenlõség és oktatáspolitika. Koncepcionális keretek; Bárdossy Ildikó: Esély/teremtés/ és
együttmûködés; Liskó Ilona: Társadalmi esélyek és iskola; Molnár Máté: Képzés és foglalkoztatás a termelõiskolában; Póta Mária: A társadalmi esélyegyenlõtlenségeket kompenzáló programok. A hátrányos helyzetû gyermekek speciális oktatási és nevelési programjai; Béni Gabriella: Phare-program a halmozottan hátrányos helyzetû, elsõsorban roma fiatalok társadalmi beilleszkedésének támogatására; Schüttler Tamás:
„Esélyt csak úgy lehet teremteni, ha a pedagógus a tanuló személyiségére figyel”. Kerekasztal-beszélgetés
az esélyegyenlõségrõl. Részletek
! Fiatalkorú elkövetõk I. [Szerk.]: Herczog Mária = Család, Gyermek, Ifj. 9. 2000. 1. 2-47.
részei
Herczog Mária: Mi az igazság?; Freh Ágnes: A fiatalkorúak bûnelkövetési tendenciái és az ítélkezési gyakorlat alakulása az 1955. évi XLI. törvény hatálybalépése óta; Frank Tibor: Kötekedõk és áldozatok; Gibicsár Gyula: A gyermek- és ifjúságvédelem az ügyészi jogalkalmazási tapasztalatok tükrében; Negrea Vidia:
Ki kit nevel? Egy felmérés tapasztalatai az Aszódi Fiúnevelõ Intézetben; Kökönyei Gyöngyi-Negrea Vidia:
Az áldozat és bûnelkövetõ közötti kapcsolat helyreállításának lehetõségei az aszódi fiatalkorúak szemszögébõl; Roth Mária: A gyermekek védelme az abúzussal szemben – hagyományok és újítások Romániában.
/Részletek/; Utasi Judit: Erõszak az iskolában; Radoszáv Miklós: Másság-ok
A 41-46. oldalon a „Levél a sértetthez” címû pályázat két nyertes darabja olvasható
! Fiatalok egészségi állapota és egészségmagatartása = Health and health behaviour among young people.
WHO policy series. Health policy for children and adolescents issue 1. International report. [Szerk.]:
Currie, Candace – Hurrelmann, Klaus – Settertobulte, Wolfgang – Smith, Rebecca – Todd, Joanna. [Ford.]:
Aszmann Anna – Németh Ágnes. Bp., Országos Tisztifõorvosi Hivatal, 2000. 64 p.

! Vikár György: A serdülõkori válság = Fordulópont 2. 2000. 3. (10-16.)

! A gyermek évszázada. [Szerk.]: Pukánszky Béla /neveléstörténész/. Bp., Osiris, 2000. 164 p., Bibliogr.
tanulm.

! Virág Teréz: Children of social trauma. Hungarian psychoanalytic case studies. [A társadalmi trauma gyermekei. Magyar pszichoanalitikus esettanulmányok.] London – Philadelphia, Jessica Kingsley, 2000. 239 p.

! A KSH tájékoztatója az ifjúság munkaerõ-piaci helyzetérõl 1999-ben = Humpol. Szle 11. 2000. 7-8. (23-27.)

! Virág Teréz: A serdülõkor társadalmi traumái = Fordulópont 2. 2000. 3. (28-32.)
! Víghné Károlyi Katalin: Út a jövõbe = Család, Gyermek, Ifj. 9. 2000. 3. (33-35.)
Egy nevelõotthon átalakulása az 1990-es években
! Vörös Miklós: = Iskolakult. 10. 2000. 9. (102-106.)
ismertetettje: Willis, Paul: A skacok. Iskolai ellenkultúra, munkáskultúra
! Willis, Paul: A skacok. Iskolai ellenkultúra, munkáskultúra. [Ford.]: Polyák Béla. Bp., Új Mandátum Kvk.
– Max Weber Alapítvány, 2000. 356 p. Bibliogr. p. 313-349., 351-356 /A Szocpol. Ért. kvtára. Társadalom és
történet, 4./
ismertetése: Molnár Éva: A skacok. Iskolai ellenkultúra, munkáskultúra
Vörös Miklós: A skacok. Iskolai ellenkultúra, munkáskultúra
Kerényi György: A skacok. Iskolai ellenkultúra, munkáskultúra
! Zsámbéki Eszter: A patronálás, patronáltatás hátrányai = Család, Gyermek, Ifj. 9. 2000. 5. (12-13.)
! The 1999 ESPAD Report. Alcohol and and other drog use among students in 30 European countries. [Az
1999-es ESPAD-jelentés. Középiskolások alkoholfogyasztása és kábítószerhasználata harminc európai országban.] [Szerk.]: Hibell, Björn – Andersson, Barbro – Ahlström, Salme – Balakireva, Olga – Bjarnason,
Thoroddur – Kokkevi, Anna – Morgan, Mark. [Elõszó]: Hibell, Björn – Andersson, Barbro. [Közremûködõ]:
Allaste, Airi-Alina – Chileva, Anina – Babunski, Klime – Csémy, Ladislav – Davidaviciene, Aleksandra G.
– Elekes Zsuzsanna – Gailitis, Andris – Koshkina, Eugenia – Kuzman, Marina – Ledoux, Sylvie –
Rodrigues, Luisa Machado – Mariani, Fabio – Miller, Patrick – Muscat, Richard – Nociar, Alojz – Pavlakis,
Andreas – Poppel, Marie Kathrine – Romano, Vlad – Sabroe, Svend – Sieroslawski, Janusz – Skretting,
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! Kulturális segítõmunka fiatalokkal. A Mûvelõdésszervezési Felnõttnevelési Osztály által 1999-ben Balatonalmádiban rendezett konferencia anyagának szerkesztett változata. [Szerk.]: Lipp Márta. Bp., MMI, 2000.
93 p. / Mûvelõdés, mûhely, információ, 1/4./
! A magyar gyermektanulmányi mozgalom története. Bp., Fõvárosi Pedagógiai Intézet – M. Pedag. Társ. –
OPKM, 1. köt. Deák Gábor: , 2000. 257,[4] p.
! Magyar Ifjúsági Konferencia. Alapítói Almanach. [Szerk.]: Mihály Erzsébet – Tókos Pál. Bp., Ifjúsági és
Sportminisztérium, 2000. 133 p.
A Magyar Ifjúsági Konferencia munkájában résztvevõ magyarországi és határon túli szervezetek és intézmények címe, célkitûzésük és programjaik
! A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótér-játszóház programjáról = Háló 6. 2000. 12. (2-4.)
! Mitõl fél a kamasz? = Fordulópont 2. 2000. 3. 5-66.,77-86.
részei
Ranschburg Jenõ: Küzdelem az autonómiáért (A serdülés lélektanából); Vikár György: A serdülõkori válság; Vetró Ágnes: A gyermek- és serdülõkori depresszió; Balogh Klára: Serdülõ a családban, család serdülõvel; Virág Teréz: A serdülõkor társadalmi traumái; Feuer Mária: Öngyilkossági kísérlet gyermekkorban;
Bánfalvy Csaba: Budapesti szakképzõ iskolások önképe és közérzete. (Empirikus vizsgálat néhány tapasztalata); Büki Péter-Büki Orsolya: „Kell egy hét együttlét”. PEPSI Sziget, 2000. augusztus 2-9.; Bozóky Éva:
A gyermek és a magány
! „Nem mondhatom el senkinek...” 7 kérdés a titokról = Replika 11. 2000. 41-42. /november/. (23-34.)
Kb. 100 budapesti gyermek és fiatal /óvodások, serdülõk, középiskolások/ titokfelfogása. Idézetválogatás
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! Nemzedékek = Századvég. Új foly. 7. 2000. 16. 3-59. Bibliogr. tanulm.
részei
Kamarás Ferenc: A termékenység alakulása és befolyásoló tényezõi; Józan Péter: A századvég halálozási viszonyainak néhány jellegzetessége Magyarországon; Susánszky Éva-Szántó Zsuzsa-Csoboth Csilla-Purebl
György: Család: erõforrás vagy veszélyforrás? Nappali tagozatos, középiskolában és felsõfokú intézményekben tanuló fiatal lányok közérzete, 1998
! Nemzeti vagy nemzedéki integráció? Erdélyi középiskolások átalakulásban. [Szerk.]: Veres Valér. [Elõszó]:
Veres Valér. [Ford.]: Kiss Tamás. Kolozsvár – Bp., Limes Kft – Új Mandátum Kvk., 2000. 183 p.
ismertetése: Papp Z. Attila: Nemzeti vagy nemzedéki integráció? Erdélyi középiskolások az átalakulásban
! A pályakezdõ cigány/roma fiatalok munka-erõpiaci esélyei és a munkanélkülieket segítõ nonprofit...
[Szerk.]: Cserti Csapó Tibor. Pécs, 2000. 116 p.
! Rákospalotai körkép = Család, Gyermek, Ifj. 9. 2000. 2. (15-32.)
A Rákospalotai Javítóintézet bemutatása
! A szintetikus drogok világa. Diszkódrogok, drogfogyasztók, szubkultúrák. [Szerk.]: Demetrovics Zsolt.
[Elõszó]: Buda Béla. Bp., Animula, 2000. 263 p., Bibliogr. tanulm.
ismertetése: Gerevich József: A szintetikus drogok világa. Diszkódrogok, drogfogyasztók, szubkultúrák
Ujváry István: A szintetikus drogok világa. Diszkódrogok, drogfogyasztók, szubkultúrák
! [Tanulmányok cigány gyermekekrõl és fiatalokról] = Iskolakult. 10. 2000. 12. 3-104.
részei
Forray R. Katalin: Pályakezdõ cigány fiatalok. A munkavállalás lehetõségei Baranya megyében; Ligeti
György: Mit tehet az iskola? Roma-kép az iskolában; Mészáros Anita: Etnikai hangsúly vagy
közösségismeret?; Gadó Szilvia: Magyarul mondd, anyu! A beás nyelv nyelvszociológiai és nyelvökológiai
helyzete;Gúti Erika: Romák az oktatásban; Kende Ágnes: A kudarcok okai; Lukács Barnabás: A halmozottan hátrányos helyzetû és cigány fiatalok nevelése – oktatása – szakképzése. A kazincbarcikai Don Bosco
Szakképzõ és Általános Iskola modellje; Kiss Erzsébet: Roma gyerekek képzése a Kárpátok Eurorégió magyarországi területén. Az edelényi példa; Iván M. Zsuzsanna: Kis testsúly – evolúciós stratégia?; Pólya Zoltán: Kilenc év Csenyétén; Szabó János /katonaszociológus/: A Magyar Honvédség hivatásos állománya és a
cigány származású katonák; Cserti Csapó Tibor-Ignácz Márta: Van-e közük a cigány kisebbségi önkormányzatoknak a cigány oktatási programokhoz?; Beck Zoltán: Cigány Tanulmányok
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2001
! Andorka Rudolf: Gyermek, család, történelem. Történeti demográfiai tanulmányok. Bp., Andorka Rudolf
Társadalomtudományi Társaság, 2001. 336 p. Bibliogr. p. 336. és a tanulmányok végén
! Babusik Ferenc: Az iskolai hatékonyság kulcstényezõi a roma fiatalok oktatásában = Új Ped. Szle. 51. 2001.
7-8. (157-170.)
! Bauer Béla: A fiatalok értékrendjének eltérései a különbözõ régiókban (p. 165-179.) In: Filozófia – mûvelõdés – történet, 2001. [Szerk.]: Donáth Péter – Farkas Mária. Bp. Trezor, 2001.
! Bácskai Erika: Az ifjúsági drogproblémák iskolai megelõzése. Illúzió vagy realitás? (p. 15-26.) In: Kábítószer-fogyasztó Pygmalion a tanteremben. [Szerk.]: Bácskai Erika. Vác, 2001. / B 10/
Az 1991-es, 1998-as és 1999-es alkohol- és drogfogyasztással kapcsolatos kutatások ismertetése
! Bánfalvy Csaba: Szakképzés a szakképzés fõ áramán kívül = Educatio 10. 2001. 2. (278-295.)
! Bede Nóra – Vida Zsuzsanna: Sikertelen nevelõszülõi kihelyezések = Család, Gyermek, Ifj. 10. 2001. 3. (2931.)
! Bene Annamária: Presztízs és stigma a többnyelvû környezetben = Iskolakult. 11. 2001. 1. (30-35.)
! Benza Béla: Gyermekek az utolsó padban. Bp., PolyART, 2001. 139 p. Bibliogr. p. 137-139./Tabuk nélkül/
! Berkics Mihály – Fülöp Márta: Az üzlet és vállalkozás iránti attitûdök közgazdasági oktatásban résztvevõ
serdülõk körében = Alkalm. Pszichol. 3. 2001. 3. (5-26.)
A témához kapcsolódó kutatások ismertetésével. Az 1919-ben az Amerikai Egyesült Államokban alapított,
és a Magyarországon 1993 óta mûködõ, a középiskolásoknak vállalkozási ismereteket oktató Junior
Achievement Program bemutatásával
! Béni Gabriella: Tájékoztató „A halmozottan hátrányos helyzetû, elsõsorban roma fiatalok társadalmi beilleszkedésének támogatása” címû, HU-99.04-01 számú Phare-program pályázatairól (p. 31-37.) In: Esélyteremtés az oktatásban a hátrányos helyzetû fiatalok felzárkóztatására. A Nemzeti Szakképzési Intézetben
2001. október 25-26-án rendezett nemzetközi konferencia anyaga. [Szerk.]: Mirk György. Bp. NSZI, 2001. /
B 10/
Speciális pedagógusképzési, tantervfejlesztési valamint beruházási pályázatokat tartalmaz a program

! Társadalmi átalakulás és ifjúság. A szabadság mint esély?. [Szerk.]: Gábor Kálmán. [Elõszó]: Gábor Kálmán. Szeged, Belvedere Meridionale, 2000. 291 p., Bibliogr. tanulm. /Ifjúsági korszakváltás/
A konferencia témájához röviden hozzászólt még többek között Monostori Judit, Lannert Judit, Diósi Pál,
Rudas János, Örkény Antal, Tomka Miklós, Máté-Tóth András

! Both Mária – Csorba F. László: „Ahhoz kell elvezetni a fiatalokat, ami hiányzik belõlük”. Kopp Máriával, a
Semmelweis Orvostudományi Egyetem Magatartástudományi Intézetének igazgatójával beszélget Both Mária és Csorba F. László = Új Ped. Szle. 51. 2001. 1. (115-123.)
A depresszió, a szorongás, és az elmagányosodás kezelésének lehetõségei az oktatási rendszerben

! Technokultúra. [Szerk.]: Ferenczi Attila = Replika 11. 2000. 39. /március/. 21-91.
részei
Maughan, Tim-Smith, Richard J.: Ifjúsági kultúra és a posztfordiánus gazdaság. Az angliai partizene napjainkban; Bóta Barnabás-Fülöp Zoltán: A keverõ is hangszer. Kerekasztal-beszélgetés magyar DJ-kkel; Fejér Balázs: A parti. Antropológiai sûrû leírás; Bockie, W. J.-Fever, D. J.: Technó – a jövõ kultúrája /legalábbis
ami a közeljövõt illeti /

! Bódi Zsuzsanna: A gyermekek munkára nevelése. A szocializációs folyamat változásai egy szegkovács közösségben (p. 229-233.) In: Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája körébõl. [Szerk.]:
Kovalcsik Katalin. Bp. Iskolafejlesztési Alapítvány – Okt. Min. – ELTE, 2001.
A csobánkai szegkovács cigánycsaládokról

! The youth for a less selfish future. Papers of the I. Budapest futures course. [Fiatalok egy kevésbé önzõ jövõben. Az elsõ Budapest jövõi c. képzés tanulmányai.] [Szerk.]: Nováky Erzsébet – Kristóf Tamás. Bp.,
BKÆE, 2000. 236 p.

! Bucholtz, Mary: „Minek legyek normális?”. Nyelvi és identitásgyakorlatok különc lányok közösségében.
[Ford.]: Reményi Andrea Ágnes = Replika 12. 2001. 45-46. /november/. (191-211.)
A cikk eredeti változata 1999-ben a Language in Society-ben jelent meg Why be normal? címmel. A nyelv
és az identitás kifejezésének kapcsolatáról

! Bodó Julianna: Egy asszimilációs kísérlet kudarca. Az iskola nyelvének megválasztása a Székelyföldön a
hatvanas-hetvenes években = Antrop. Mûhely 13. 2000-2001. (48-68.)

! Csáky László: Gondolatok egy gyermekotthon átváltozásai okán = Család, Gyermek, Ifj. 10. 2001. 3. (1518.)
! Czeglédi Sándor: Számítógép- és Internet-használat elsõéves veszprémi egyetemisták körében = Iskolakult.
11. 2001. 11. (68-75.)
A szerzõ 2001 májusában készült felmérésének ismertetése
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! Darvas Ágnes – Tausz Katalin: Gyermekszegénység és családtámogatások.
Szociálpolitikai válaszok a volt államszocialista országokban = Eszmélet 2001. 49. (46-64.)
! Dávid István: A Róbert, mint önkormányzati iskola lehetõségei az esélyteremtésben (p. 74-80.) In: Esélyteremtés az oktatásban a hátrányos helyzetû fiatalok felzárkóztatására. A Nemzeti Szakképzési Intézetben
2001. október 25-26-án rendezett nemzetközi konferencia anyaga. [Szerk.]: Mirk György. Bp. NSZI, 2001. A
„Róbert” többfunkciós intézmény: gyermekotthon, krízis ellátó, általános iskola és szakiskola.
! Demetrovics Zsolt: Droghasználat Magyarország táncos szórakozóhelyein. [Elõszó]: Topolánszky Ákos.
[Közremûködõ]: Buda Béla. Bp., L'Harmattan, 2001. 191 p. /Szakmai Forrás Sorozat. Kutatások, 1./
A szerzõ 1999. október 22 és december 21 között Budapesten, Debrecenben, Miskolcon, Pécsen és Szombathelyen végzett kutatása. A kötet több mellékletet tartalmaz: a kutatás kérdõívét (p. 161-176) és a kötetben
használt fontosabb kifejezések jegyzékét (p. 159-160)
! Dér Mária: Az ártatlanság kora. Gyermekbûnözés Budapesten = Belü. Szle 2001. 7-8. (125-148.)
! Dickmann Mátyás: A Fõvárosi Gyermek- és Ifjúságvédõ Intézet /GYIVI/ története = Család, Gyermek, Ifj.
10. 2001. 3. (4-9.)
! Diósi Pál: Aszfaltkirályság. /A Fiatalok '98 munkacímû kutatás zárótanulmányának szerkesztett, rövidített
változata/ (p. 57-132.) In: Fiatalok az utcán. Tanulmányok a városi fiatalok csoportjait elérni kívánó közmûvelõdésrõl. 1998-2000. [Szerk.]: Slézia Gabriella. Bp. BMK, 2001. A fiatalok külön világa az utcán, a nyilvános közterületeken
! Domokos Tamás: A veszprémi ifjúsági munkanélküliség alakulását befolyásoló tényezõk longitudinális
vizsgálata (p. 215-220.) In: Foglalkoztatást elõsegítõ munkaügyi kutatások. [Szerk.]: Pongrácz László. Bp.,
2001. A veszprémben mûködõ Ifjúsági Tanács ITETER, ifjúsági munkanélküliséget vizsgáló, elemzõ és elõrejelzõ rendszerének ismertetése
! Dudik Éva: Szigetlakók = Educatio 10. 2001. 3. (575-584.)
A Szigetfesztivál résztvevõivel készített interjú a munkával, tanulással, házassággal kapcsolatos értékrendjükrõl

Bibliográfia
! Gábor Kálmán: The Island of the middle class. – Die Insel der Mittelklasse. [A középosztály szigete.] Szeged, Belvedere Meridionale, 2001. 149,[19] p., Bibliogr. p. 68-70/148-149. /Ifjúsági korszakváltás/
A budapesti Pepsi Sziget egyhetes rendezvénysorozataira járó fiatalok társadalmi-kulturális jellemzõi. Kérdõív: p. 80-89
! Gere Ilona: Ifjúsági munkanélküliség. A probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendõk
(p. 45-66.) In: EU-konform foglalkoztatáspolitika. A hazai foglalkoztatáspolitika átalakítása a közösségi
gyakorlatnak megfelelõen. [Szerk.]: Frey Mária. Bp., 2001. Az ifjúsági munkanélküliség megszüntetését célzó programokról és kormányzati elképzelésekrõl
! Gerevich József: Kábítószerek az iskolában a klinikus nézõpontjából (p. 101-110.) In: Kábítószer-fogyasztó
Pygmalion a tanteremben. [Szerk.]: Bácskai Erika. Vác, 2001. / B 10/
! Gürtler Csabáné: Az oktatás projektben történõ megszervezésének lehetõsége a felzárkoztató oktatásban (p.
57-64.) In: Esélyteremtés az oktatásban a hátrányos helyzetû fiatalok felzárkóztatására. A Nemzeti Szakképzési Intézetben 2001. október 25-26-án rendezett nemzetközi konferencia anyaga. [Szerk.]: Mirk György. Bp.
NSZI, 2001.
! Gyõrfi Éva: Az örökbefogadási adatbankról = Család, Gyermek, Ifj. 10. 2001. 2. (34-38.)
A Nemzeti Család- és Gyermekvédelmi Intézet által létrehozott adatbankról
! Hadas Miklós: Férfitempó. Az interjút készítette és monológgá szerkesztette: Hadas Miklós (p. 67-85.) In:
Hadas Miklós: Szex és forradalom. Tíz monológ. Bp. Replika Kör, 2001. / B 10/
Replika monológ az 1970-es és 80-as években felnõtté váló fiatal férfi életútjáról, akit a játékszenvedély kerített hatalmába
! Havas Gábor: Elkülönítés és következkményei a cigány gyerekek általános iskolai oktatásában (p. 145-178.)
In: Oktatás és munkaerõpiaci érvényesülés. [Szerk.]: Semjén András. Bp. MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, 2001. / B 10/
! Havas Gábor – Kemény István – Liskó Ilona: Cigány gyerekek az általános iskolában. [Közread. a/z/] Oktatáskutató Int. Bp., 2001. 66 p. /Kutatás közben, 231./

! Farkas András – Giannini, Anna Maria: Viszonyulási mintázatok az esztétikai ítéletek különbözõségéhez –
egy kultúrközi ízlésvizsgálat = Pszichol. 21. 2001. 4. (309-352.)

! Herczog Mária: Gyermekvédelmi kézikönyv. Bp., KJK-Kerszöv, 2001. 287 p.

! Fábri István: = Szociol. Szle 11. 2001. 3. (161-163.)
ismertetettje: Diósi Pál: Tarisznyaleltár. Budapesti fiatalok társas kapcsolatairól és generációjuk gondjairól

! Heves Andrea: Kenyeret és cirkuszt – kamaszok a bevásárlóközpontokban = Család, Gyermek, Ifj. 10. 2001.
1. (30-36.)
A szerzõ szakdolgozatának rövidített változata

! Földes Petra: „A civil társadalom fizet azért, hogy az akut társadalmi problémákat kezelhesse” = Új Ped.
Szle. 51. 2001. 1. (124-129.)
Interjú Stemler Mihály mentálhigiénikussal, a Mentálhigiénés Proramiroda és a Nemzeti Egészségvédelmi
Intézet munkatársával, az 1985-ben alakult Kõbányai Családsegítõ Központ mûködésérõl
! Földes Petra: Kinek a kudarca? = Új Ped. Szle. 51. 2001. 2. (90-94.)
Interjú Kerényi Máriával, a Zöld Kakas Líceum igazgatónõjével, a hátrányos helyzetû gyerekek oktatásáról
! Földes Petra: Segítõ kortársak – kortárssegítõk. Riport = Új Ped. Szle. 51. 2001. 10. (84-88.)
A Kortárs Segítõ Mûhely Alapítványról, melynek feladata a droggal kapcsolatos problémák, a szülõkkel
kapcsolatos konfliktusok, szociális problémák stb. megoldásának segítése
! Földesiné Szabó Gyöngyi: University sport and life-style in the global village. [Egyetemi sport és életstílus
a globális faluban] = Hung. Rev. Sport Sci. 2001. Spec. (31-33.)
! Földesiné Szabó Gyöngyi: University sport and life-style in the global village. [Egyetemi sport és életstílus
a globális faluban] = Hung. Rev. Sport Sci. 2001. Spec. Issue. (31-33.)

! Herczog Mária: [Száz] 100 éves a gyermekvédelem? = Család, Gyermek, Ifj. 10. 2001. 3. (2-3.)

! Holczer Gábor – Siomos Angéla: A második munkanélküli generáció. Munkanélküli családokban élõ gyermekek helyzete, életkörülményei és perspektívái = Eszmélet 2001. 49. (16-37.)
! Illyés Sándor: A különleges gondozáshoz, rehabilitációs foglalkozáshoz való jog a közoktatásban = Educatio
10. 2001. 2. (210-221.)
! Imre Anna: = Szociol. Szle 11. 2001. 3. (164-167.)
ismertetettje: Gábor Kálmán: A középosztály szigete
! Joubert Kálmán – Gyenis Gyula: A [tizennyolcéves] 18 éves sorköteles ifjak egészségi állapota,
testfejlettsége1. [Közread. a/z/] KSH Népességtudományi Kutató Int. Bp., 2001. 131 p.
! Karády Viktor: Mennyire volt „magyar” a honi értelmiség a századfordulón? (p. 267-299.) In: Filozófia és
kultúra. Írások a modern magyar mûvelõdéstörténet körébõl. [Szerk.]: Laczkó Miklós. Bp., MTA Történettudományi Intézete, 2001.

! Fülöp Zoltán: = Család, Gyermek, Ifj. 10. 2001. 1. (45-47.)

! Karvalics László, Z.: A netnemzedék vizsgálatának szemléleti alapjai. A morális pániktól az ismeretelméleti megalapozásig = Új Ped. Szle. 51. 2001. 7-8. (46-51.)

! Galasi Péter – Timár János – Varga Júlia /közgazdász/: Pályakezdõ diplomások a munkaerõpiacon (p. 7390.) In: Oktatás és munkaerõpiaci érvényesülés. [Szerk.]: Semjén András. Bp. MTA Közgazdaságtudományi
Kutatóközpont, 2001

! Kálmándy Papp Ágnes: [Gyermekbántalmazás a sajtó tükrében] (p. 87-92.) In: A média hatása a gyerekekre és a fiatalokra 2. Dobogókõ, 2000. [Szerk.]: Gabos Erika. Bp., 2001. / B 10/
A szerzõ 1999-es felmérése az elektronikus és írott sajtóban megjelenõ gyermekbántalmazásról
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! Kárpáti Andrea: Firkák, formák, figurák. A vizuális nyelv fejlõdése a kisgyermekkortól a serdülõkorig. Pécs,
Dialóg Campus, 2001. 198 p. Bibliogr. p. 192-197. /Dialóg Campus tankönyvek/

ségeirõl, és elhelyezkedési lehetõségeikrõl. A tanulmány végén a tanulmány alapjául szolgáló kutatások találhatók

! Kemény István: A nyelvcserérõl és a roma/cigány gyerekek nyelvi hátrányairól az iskolában (p. 267-276.) In:
Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon a 20. század végén. A Magyar Tudományos Akadémia és a
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal által rendezett országos kisebbségkutató konferencia elõadásaiból.
[Szerk.]: Sisák Gábor. Bp., Osiris – MTA Kisebbségkut. Mûhely, 2001

! Lukács Barnabás: A halmozottan hátrányos helyzetû és roma fiatalok nevelése-oktatása-szakképzése egyházi iskolánkban. /Don Bosco iskola Kazincbarcika/ (p. 81-91.) In: Esélyteremtés az oktatásban a hátrányos
helyzetû fiatalok felzárkóztatására. A Nemzeti Szakképzési Intézetben 2001. október 25-26-án rendezett
nemzetközi konferencia anyaga. [Szerk.]: Mirk György. Bp. NSZI, 2001.

! Kerékgyártó László: Realitások és lehetõségek. Szükségszerû-e a kudarc nyolcadik után? A tanulási kudarc
okai és a felzárkoztatás lehetõsége a szakképzést elõkészítõ oktatásban. Bp., NSZI, 2001. 90 p.

! Mayer József: Az iskolarendszerû felnõttoktatás, mint második esély az iskolai végzettség megszerzésére (p.
38-45.) In: Esélyteremtés az oktatásban a hátrányos helyzetû fiatalok felzárkóztatására. A Nemzeti Szakképzési Intézetben 2001. október 25-26-án rendezett nemzetközi konferencia anyaga. [Szerk.]: Mirk György. Bp.
NSZI, 2001. / B 10/

! Kerékgyártó László: A tanulási kudarcok okai és csökkentésének lehetõsége a szakképzést elõkészítõ oktatásban (p. 8-30.) In: Esélyteremtés az oktatásban a hátrányos helyzetû fiatalok felzárkóztatására. A Nemzeti Szakképzési Intézetben 2001. október 25-26-án rendezett nemzetközi konferencia anyaga. [Szerk.]: Mirk
György. Bp. NSZI, 2001. / B 10/
A középfokú képzettséget nem adó szakmai képzésrõl, melynek célja a tanulásban kudarcot szenvedett fiatalok felzárkoztatása, szociálizációja
! Király Erzsébet: [Drogos fiatalok értékrendje] = Educatio 10. 2001. 3. (543-568.)
Két fiatallal készült interjú
! Kiss Tamás: Értékek és habitusok, erdélyi középiskolások cselekvési stratégiáiban = Educatio 10. 2001. 4.
(730-738.)
Román és magyar közép – és szakiskolások értékpreferenciáiról
! Koltayné Billédi Katalin: Fõiskolai hallgatók pályaszocializációs vizsgálata. – II. Szociális munkás és gyógypedagógus hallgatók szociális intelligenciájának jellemzõi = Esély 13. 2001. 6. (110-118.)
A cikk a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolán 1997/1998-as tanévben, szocális munkás és gyógypedagógus hallgatók résztvételével készült felmérés bemutatása. Elõzm.: Uott 2000. 6
! Kovács Ágnes /gyermekvédelem/: Apró dolgok – jelentõs következményekkel = Család, Gyermek, Ifj. 10.
2001. 5. (37-39.)
! Kovács Eszter: Mit tudunk az intézményben élõ gyermekek elleni szexuális bántalmazásról? = Család,
Gyermek, Ifj. 10. 2001. 5. (21-25.)
A Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2000-ben készített felmérése a gyermekvédelmi gondozásba vett
fiatalok szexuális zaklatásáról. A felmérés a szerzõ kérdõíve alapján készült
! Krätschmar, Christine: Hátrányos helyzetû fiatalok és felnõttek képzése Németországban (p. 46-52.) In:
Esélyteremtés az oktatásban a hátrányos helyzetû fiatalok felzárkóztatására. A Nemzeti Szakképzési Intézetben 2001. október 25-26-án rendezett nemzetközi konferencia anyaga. [Szerk.]: Mirk György. Bp. NSZI,
2001.
! Laki László /szociológus/ – Nyerges Mihály: Sportolási szokások az ezredfordulón a fiatalok körében =
Kalokagathia 39. 2001. 1-2. (5-19.)
! László Miklós: Példa-kép (p. 129-135.) In: A média hatása a gyerekekre és a fiatalokra 2. Dobogókõ, 2000.
[Szerk.]: Gabos Erika. Bp., 2001. / B 10/
A szerzõ 1998-as felmérése a fiatalok példakép választásáról. A felmérés az általános iskola 4. és 8. osztályos,
és a középiskola 4. osztályos tanulói véleményét vizsgálja
! Légmán Anna – Hadas Miklós: Harcolni az életér'. Csocsó monológja. Az eredeti interjút Légmán Anna készítette, monológgá Hadas Miklós szerkesztette = Replika 12. 2001. 43-44. /június/. (7-22.)
Egy nevelõotthonból induló, szenvedélybetegségbe menekülõ, hajléktalan fiatalember hányatott életútja
! Liskó Ilona: Fiatal szakmunkások a munkapiacon (p. 49-72.) In: Oktatás és munkaerõpiaci érvényesülés.
[Szerk.]: Semjén András. Bp. MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, 2001.
! Liskó Ilona: A szakképzési rendszer átalakulása és a fiatal szakmunkások elhelyezkedési esélyei (p. 195219.) In: EU-konform foglalkoztatáspolitika. A hazai foglalkoztatáspolitika átalakítása a közösségi gyakorlatnak megfelelõen. [Szerk.]: Frey Mária. Bp., 2001. A szakmunkások szakmai gyakorlat szerzésének nehéz-
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! Mátrai Zsuzsa: Érettségi és felvételi külföldön. Bp., Mûszaki Kvk., 2001. 154 p. Bibliogr. p. 151-154.
/Pedagógus könyvek/
! Mátyus Alíz: A városi fiatalok utcai csoportjait elérni kívánó közmûvelõdés (p. 19-41.) In: Fiatalok az utcán.
Tanulmányok a városi fiatalok csoportjait elérni kívánó közmûvelõdésrõl. 1998-2000. [Szerk.]: Slézia Gabriella. Bp. BMK, 2001. / B 10/
! Molnár László /gyermekvédelem/: = Család, Gyermek, Ifj. 10. 2001. 3. (46-47.)
ismertetettje: Makai Éva: Szétszakadt és meg nem font hálók. Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelem a 90es években
! Molnár Miklós: Ifjúság az egyházban – tegnap, ma és holnap = Református Egyh. 53. 2001. 2. (41-44.)
! Müller, Melissa: Az áruvilág kicsi királyai. Gyerekek a reklámok világában. Bp., Geomédia K., 2001. 207 p.
Bibliogr. p. 205-207. /Geomédia szakkönyvek. Piac és elemzés/
! Neményi Eszter: Titoktartás vagy jelentési kötelezettség gyermekek szexuális bántamazása esetén = Család, Gyermek, Ifj. 10. 2001. 5. (9-20.)
Fókuszcsoportos beszélgetések négy ország (Anglia, Magyarország, Belgium, Németország) szakembereivel
a gyermekek bántalmazásának konkrét eseteirõl
! Neulinger Ágnes: Fogyasztói értékek és vásárlói magatartás. A means-end chain elmélet bemutatása = Marketing és Menedzsment 2001. 1. (30-35.)
Az egyén számára fontos értékek és a termékhasználat közötti kapcsolatról
! Örkény Antal – Szabó Ildikó /szociológus/: A siker záloga. Magyarországi és romániai középiskolások életstratégiáinak értékei = Educatio 10. 2001. 3. (472-492.)
! Pelle Andrea: Drogveszély. Esetek és tudnivalók (p. 61-70.) In: Kábítószer-fogyasztó Pygmalion a tanteremben. [Szerk.]: Bácskai Erika. Vác, 2001. / B 10/
! Pik Katalin: [Száz plusz egy] 100[plusz]+1 éve történt: Nemzetközi Gyermekvédõ Kongresszus Budapesten
= Család, Gyermek, Ifj. 10. 2001. 3. (10-14.)
! Pordány Sarolta: Bevezetõ gondolatok a „Forró pontok” program elé (p. 17-18.) In: Fiatalok az utcán. Tanulmányok a városi fiatalok csoportjait elérni kívánó közmûvelõdésrõl. 1998-2000. [Szerk.]: Slézia Gabriella. Bp. BMK, 2001. / B 10/
Segítõ pontokról, melyek az utcán szabadidejüket töltõ fiatalok mûvelõdését, munkához jutását,
drogprevencióját segítik elõ
! Pukánszky Béla /neveléstörténész/: A gyermekkor története. Bp., Mûszaki Kvk., 2001. 201 p. /Pedagógus
könyvek/
! Rácz József – Geresdi Zsolt: Az underground partikultúra értékvilága Magyarországon = Educatio 10. 2001.
3. (530-542.)
Egy ifjúsági szubkultúráról
! Rácz Zsuzsa: Élménymozgalom = Amaro Drom 11. 2001. 7. (17.)
A középiskolások droghasználatának megelõzését célzó Élménymozgalom címû program elindításának története
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! Ruzsonyi Péter: Bûn – büntetés – reszocializáció = Belü. Szle 39. 2001. 6. (39-62.)
! Ruzsonyi Péter: Bûn – büntetés – reszocializáció = Belü. Szle 2001. 6. (39-62.)
Történeti áttekintés a bûnözõk reszocializációjáról valamint a jelenkori kriminálpedagógiai gyakorlatról.
! Sasfi Csaba: Az oktatás társadalomtörténeti megközelítése. Négy dunántúli nemesifjú kimûvelése a reformkorban = Korall 2. 2001. 3-4. (20-52.)
! Sági Matild: A gyerekek szabadidõs tevékenységei és a televízió (p. 200-226.) In: A média hatása a gyerekekre és a fiatalokra 2. Dobogókõ, 2000. [Szerk.]: Gabos Erika. Bp., 2001.
! Sárik Eszter: A gyermek- és fiatalkori bûnözés napjainkban = Belü. Szle 39. 2001. 2. (48-60.)
! Segal, Julia – Simkins, John: Anyunak szüksége van rám. Sérült szülõk – egészséges gyerekek. [Ford.]: Deák Márta – Szávai Eszter, P. – Sebestyén Vera. Bp., Pont K., 2001. 232, [2] p. Bibliogr. p. 229-230.
/Gyermekvédelmi kiskönyvtár/

Bibliográfia
! Tóth Gy. László /politológus/: Nemzet és ifjúság = Heti Válasz 11. 2001. 16. (80.,81.)
A magyarországi pártok viszonya a nemzeti identitás kérdéséhez
! Tóth Olga: A veresegyházi kistérségben élõ fiatalok jövõképe, értékrendje és egészségmagatartása (p. 9-29.)
In: Gyermekvilág. Tanulmányok a gyermekek életmódjáról. [Szerk.]: Susánszky Éva – Szántó Zsuzsa. Bp.
MTA Szociol. Kutató Int. – Fekete Sas, 2001. / B 10/
! Török Balázs: A diákok számítógép-használati szokásai – az internetezés és az elektronikus levelezés = Új
Ped. Szle. 51. 2001. 7-8. (105-122.)
Az Oktatási Minisztérium és az MTA Pedagógiai Bizottságának támogatásával az Oktatáskutató Intézet által 1999-ben készített felmérés 20 oktatási intézmény diákjainak bevonásával
! Trencsényi László: „Ahol a szabadság a rend” = Iskolakult. 11. 2001. 2. (73-76.)
Báthory Zoltán: A maratoni reform ( Budapest, Önkonet, 2001.) címû könyve kapcsán

! Szabó András /ifjúságvédelem/: A Kapocs (p. 43-55.) In: Fiatalok az utcán. Tanulmányok a városi fiatalok
csoportjait elérni kívánó közmûvelõdésrõl. 1998-2000. [Szerk.]: Slézia Gabriella. Bp. BMK, 2001.

! Vaskovics László: The sociological theory of post-adolescence. [A posztadoleszcencia szociológiai elmélete]
= Rev. of Sociol. 7. 2001. 1. (5-20.)
U.a. magyarul: Szociológiai Szemle 2000. 4. p. 3-20.

! Szabó András /ifjúságvédelem/: Kiszakadás vagy leszakadás. Diszfunkciók a felnõtté válás során (p. 7-16.)
In: Fiatalok az utcán. Tanulmányok a városi fiatalok csoportjait elérni kívánó közmûvelõdésrõl. 1998-2000.
[Szerk.]: Slézia Gabriella. Bp. BMK, 2001. / B 10/

! Veér András – Nádori László – Erõss László: Alternatív drogstratégia. 2. bõv. kiad. Bp., Magyar Pszichiátriai Társaság – Animula Egyesület, 2001. 172 p. Bibliogr. p. 171-172.

! Szalay Dénes: Gondolatok a minõségbiztosítás lehetõségeirõl a gyermekvédelemben = Család, Gyermek,
Ifj. 10. 2001. 4. (15-21.)
A különbözõ minõségbiztosítási rendszerek értékelésével
! Százdi Antal: Gyermekvédelem Csepelen. Tanulmányok. Bp., Csepel Önkormányzata – Járó Dóra Gyermekvédelmi Alapítvány, 2001. [62] p. Bibliogr. a tanulmányok végén
A Csepeli Munkásotthonban 2001. október 4.-én rendezett konferencia anyaga.
Szexuális gyermekbántalmazás a családban. .[... a magyar kiadást szerk. Széchey Orsolya]. Bp., Animula,
2001. 178 p.
! Szentannai Ágota: A Magyarországon tanult fiatalok karriernövekedése = Regio 12. 2001. 4. (113-131.)
Az 1998-1999-ben végzett határon túli magyar fiatalok életpályája címû kutatás ismertetése. A kutatás 2000ben készült. A kutatást Kelemen Emese és Szentannai Ágota készítette
! Szombathelyi Szilvia: A „Gyermekeink védelmében” nyilvántartási és értékelési rendszer szakmai tapasztalatai Kanadában = Család, Gyermek, Ifj. 10. 2001. 6. (28-33.)
A Kanadában 1993-ban indult Gyermekeink védelmében nevû program ismertetése. A cikk egy 1998-ban
készült kanadai vizsgálat adatait tartalmazza. A vizsgálat az ún. MACIS adatlapok segítségével a gyermekvédelmi intézkedések hatélkonyságát vizsgálja. MACIS adatlapok: a gyermekvédelemben alkalmazott nyilvántartás a gyermekek életútjáról és a gyermekvédelmi gondozásba vételrõl
! Szöllõsi Gábor /jogász, szociálpolitikus/: Szakmai modellek a gyermekjóléti szolgálatoknál végzett segítõ
munkában = Család, Gyermek, Ifj. 10. 2001. 1. (16-20.)
A 2000. április 27-28-án Szekszárdon megtartott „Szakmai modellek a családdal végzett segítõ munkában”
címû konferencia anyaga. A konferenciát a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Fõiskolai kara szervezte.
A cikk a szociális munka és a gyermekvédelem szakmai elõírásait tartalmazza
! Tapscott, Don: Digitális gyermekkor. Az internetgeneráció felemelkedése. [Ford.]: Bódi Szilvia – Gorka Botond – Rumpf Moni – Szabó Iván. Bp., Kossuth Kvk. – Informatikai Érdekegyeztetõ Fórum, 2001. 384 p.
ismertetése: Vass László /szemiotika/: Digitális gyermekkor. Az intergeneráció felemelkedése
Az 1977-1997 között született generáció
! Thomas, Terry: Hogy a gyereket ne érhesse bántódás a velük dolgozóktól: Új eredmények az Egyesült Királyságban. [Ford.]: Neményi Eszter = Család, Gyermek, Ifj. 10. 2001. 5. (33-36.)
A gyermekekkel foglalkozó dolgozók átvilágításáról
! Tóth Árpád /történész/: A középiskoláztatás stratégiái. A pozsonyi középiskolák társadalomtörténete a 19.
század elsõ felében = Korall 2. 2001. 3-4. (70-103.)
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! Veres Valér – Sólyom Andrea: A társadalmi-kulturális integráció szintjei az erdélyi magyar fiatalok körében
(p. 90-107.) In: Romániai magyar évkönyv 2001. [Szerk.]: Bodó Barna. Temesvár – Kolozsvár. Szórvány Alapítvány – Polis K., 2001.
! Vidra Szabó Ferenc: „Soha többé nem megyek haza...!” Gyerekek, állami gondozásban = Esély 13. 2001. 5.
(12-34.)
A szerzõ 1999. november és 2000. január között készített felmérése az intézetben lakó gyerekek bekerülésének körülményeirõl és új környezetbe való beilleszkedésérõl. Az 1988-as ombudsmani vizsgálat ismertetésével
! Vingender István: Anomia i deviacia v vengerszkom obsesztve. [Anómia és deviáció a magyar társadalomban] = Szociol. Iszszl. 2001. 3. (84-89.)
! Volentics Anna: Pedagógusok tudása és ismeretigénye a viselkedészavarokról. Egy kutatás tanulságaiból =
Educatio 10. 2001. 2. (244-254.)
! A családon belüli erõszak elleni intervenciós központ – Bécs. [Ford.]: Varga Gabriella = Család, Gyermek,
Ifj. 10. 2001. 2. (39-42.)
! Dacum-kézikönyv. /Ifjúsági szakképzés korszerûsítése. Világbanki projekt/. [Szerk.]: Brückler Tamás –
Egyed László. Bp., NSZI, 2001. 178 p. Bibliogr. p.178.
Munkakör elemzésen alapuló tananyagfejlesztési módszer
! Education in Hungary 2000. [Oktatás Magyarországon 2000.] Bp., NSZI, 2001. 144 p. Bibliogr. p. 135-136.
/Report/
! Egyenlõtlenségek és esélyek. Roma fiatalok helyzete a közoktatásban. [Szerk.]: Csapó Judit – Herceg Dóra.
Bp., Józsefvárosi Önkorm., 2001. 73 p.
! Esélyteremtés az oktatásban a hátrányos helyzetû fiatalok felzárkóztatására. A Nemzeti Szakképzési Intézetben 2001. október 25-26-án rendezett nemzetközi konferencia anyaga. [Szerk.]: Mirk György. Bp., NSZI,
2001. 111 p.
! Európa kézikönyv az élethosszig tartó tanulásról. Dokumentumok, szervezetek, programok az emberierõforrás-fejlesztés, a felnõttképzés, a közösségi mûvelõdés és az ifjúsági programok terén. [Szerk.]: Tóth János, Sz. Bp., Magyar Népfõiskolai Társaság – SZIE JFK Társadalomelm. Közmûv. Felnõttképzési Int., 2001.
633 p. Bibliogr. p. 616-618.
! És az állam gondoskodik... [Szerk.]: Benza Béla. Bp., PolgArt, 2001. 166 p. Bibliogr. p. 12. /Tabuk nélkül/
! Felmérés a BME-re 2000-ben felvett hallgatók pályaválasztásáról és szociális helyzetérõl. [Szerk.]:
Csépányi-Bárdos Róbert. Bp., BME, 2001. 27 p.
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! Felmérés az ifjúságról az ifjúságért = Kollégium 11. 2001. 9. (8-11.)
! Fiatalok az utcán. Tanulmányok a városi fiatalok csoportjait elérni kívánó közmûvelõdésrõl. 1998-2000.
[Szerk.]: Slézia Gabriella. Bp., BMK, 2001. 137 p. /Módsz. füz. /Budapesti Mûvelõdési Központ//
ismertetése: Tankó Tünde: Fiatalok az utcán
! Fogyatékos fiatalok. [Szerk.]: Illyés Sándor = Educatio 10. 2001. 2. 210-401.
részei
Illyés Sándor: A különleges gondozáshoz, rehabilitációs foglalkozáshoz való jog a közoktatásban; Csányi
Yvonne: Különtámogatás. Szegregáltan vagy integráltan? Trendek külföldön és Magyarországon; Volentics
Anna: Pedagógusok tudása és ismeretigénye a viselkedészavarokról. Egy kutatás tanulságaiból; Mesterházi
Zsuzsa: A különtámogatást igénylõ gyermekek szükségleteinek kielégítésére felkészült pedagógusok képzésének dilemmái; Kullmann Lajos: Különtámogatás és rehabilitáció a magyar közoktatásban; Bánfalvy Csaba: Szakképzés a szakképzés fõ áramán kívül; Domszky András-Büki Péter: Gyermekvédelem és gyógypedagógia avagy különtámogatást igénylõk a gyermekvédelem rendszerében; Szabó Ákosné: A családi
szocializáció szükségletei; Torda Ágnes: A civil szféra támogatási formái a közoktatás különleges
gondozattjai számára; Polónyi István: A különleges ellátást igénylõ tanulók ellátásának és oktatásának néhány finanszírozási jellemzõje; Liskó Ilona-Janni Gabriella: [Fogyatékos gyermekeket nevelõ intézmények
igazgatóival készült interjúk]; Akiknek drágább az oktatás; Abonyi Nóra: Körkép a budapesti hallássérültek társadalmi helyzetérõl; Liskó Ilona: Cigány gyerekek a kisegítõ osztályokban; Perlusz Andrea: Az integrált hallássérült gyermekek sikeres iskolai teljesítményét befolyásoló tényezõk; Salné Lengyel MáriaKõpatakiné Mészáros Mária: Fogyatékos gyermekek és tanulók helyzete az ezredfordulón; Illyés Sándor: A
különleges gondozáshoz, rehabilitációs foglalkozáshoz való jog a közoktatásban
! A gyermekek jogai hazai és külföldi örökbefogadás esetén. [Ford.]: Bogár Zsuzsa = Család, Gyermek, Ifj.
10. 2001. 2. (2-7.)
Összeállította az International Social Service
! Gyermekirodalom. [Szerk.]: Komáromi Gabriella. 2. kiad. Bp., Helikon K., 2001. 352 p. Bibliogr. p. 341-344.
és tanulmányonként /Helikon Universitas/
! Gyermekvilág. Tanulmányok a gyermekek életmódjáról. [Szerk.]: Susánszky Éva – Szántó Zsuzsa. Bp.,
MTA Szociol. Kutató Int. – Fekete Sas, 2001. 114,[XIV,2] p. /Egészség – közösség – misszió, 2./
! Ijfúság [kétezer] 2000. [Szerk.]: Laki László /szociológus/ – Szabó Andrea /szociológus/ – Bauer Béla. Bp.,
Nemzeti Ifjúságkutató Int. 1. köt. Gyorsjelentés. , 2001. 65 p.
! Ifjúság [kétezer-kétezerhat] 2000-2006 program = Socrates 2001. 1. (32-33.)
! Ifjúság, köz-érzet. Vajdaság, anno Domini 1999/2000. [Szerk.]: Tóth Lívia. Újvidék, JMMT, 2001. 101,[2] p.
/A Jugoszl. Magy. Mûvel. Társ. kiskvt., 5./
A Jugoszláviai Magyar Mûvelõdési Társaság és a Képes Ifjúság c. folyóirat szerkesztõsége által 1999-ben Újvidéken, Zentán és Szabadkán rendezett vitaestek elõadásainak rövid kivonata
! Így látták a magyar gyerekek = Fordulópont 5. 2001. 3. (51-62.)
8-18 év közötti gyermekek és fiatalok véleménye a 2001. szeptember 11.-én az Amerika Egyesült Államokban lezajlott terrortámadásról
! Javaslat a cigány gyermekek és fiatalok oktatásának ügyében = Új Ped. Szle. 51. 2001. 10. (89-94.)
Az írás a cigány gyerekek és fiatalok felzárkóztatásáról szóló 2001-es programot ismerteti

Bibliográfia
Dickmann Mátyás: A Fõvárosi Gyermek- és Ifjúságvédõ Intézet /GYIVI/ története; Herczog Mária: [Száz]
100 éves a gyermekvédelem?; Pik Katalin: [Száz plusz egy] 100[plusz]+1 éve történt: Nemzetközi Gyermekvédõ Kongresszus Budapesten; Csáky László: Gondolatok egy gyermekotthon átváltozásai okán; Lovas Zsuzsa: Elveszetten az állami ellátás rendszerében. Kisebbséghez tartozó gyermekek etnikai jogai; Bede NóraVida Zsuzsanna: Sikertelen nevelõszülõi kihelyezések
! Nekem mindegy. Írások a Kapocs Ifjúsági Önsegítõ Szolgálat gyûjtésébõl. [Szerk.]: Szabó András
/ifjúságvédelem/. Bp., Trezor, 2001. 112 p.
! Oktatáspolitika és vallásszabadság. Állam – egyház – iskola – társadalom a 20. században / Nagy Péter Tibor (szerk.). – Budapest : Új Mandátum, 2000. – 290 p. – (Világosság könyvek ; 1.)
! A szexuális másság = Fordulópont 5. 2001. 2. (50-57.)
Az összeállítás a Kossuth Rádióban 2001. június 8-án lehangzott „A mi idõnk” címû mûsor szerkesztett, rövidített változata. A mûsor felelõs szerkesztõje: Németh Miklós Attila
! Történeti áttekintés a bûnözõk reszocializációjáról valamint a jelenkori kriminálpedagógiai gyakorlatról.

2002
! Ács Hilda: Ezer szállal. Miska bácsi levelesládájából. Az ezredforduló határon túli magyar fiatalságának hû
tükre. Bp., Masszi Lap- és Könyvkiadó, 2002. 317 p.
! Balachova, Tatjana – Bonner, Barbara: Utcagyerekek és árvák Oroszországban: lépések a megértés felé.
[Ford.]: Gyõrfi Éva = Család, Gyermek, Ifj. 11. 2002. 4. (15-21.)
! Bauer Béla – Tibori Tímea: Az ifjúság viszonya a kultúrához (180-201.) In: Ijfúság [kétezer] 2000. [Szerk.]:
Laki László /szociológus/ – Szabó Andrea /szociológus/ – Bauer Béla. Bp., Nemzeti Ifjúságkutató Int. 2. köt.
Tanulmányok I., 2002.
! Bauer Béla: Az ifjúság viszonya az értékek világához (202-219.) In: Ijfúság [kétezer] 2000. [Szerk.]: Laki
László /szociológus/ – Szabó Andrea /szociológus/ – Bauer Béla. Bp., Nemzeti Ifjúságkutató Int. 2. köt. Tanulmányok I., 2002.
! Bánfalvy Csaba: Gyermekellátásban dolgozó szakemberek szociológiai jellemzõi és speciális szükségleteik
= Fordulópont 4. 2002. 2./16/. (49-60.)
! Báthory Zoltán: Tudásértelmezések a magyar középiskolában = Iskolakult. 12. 2002. 3. (69-75.)
! Benkõ Antal: A személyiség kiteljesedése (125-145.) In: Ifjú-kór. Tanulmányok az ifjúságról, pedagógiai
módszerekrõl, az ifjúságot fenyegetõ veszélyekrõl, drogfogyasztásról, a kezelési lehetõségekrõl, a segítõkrõl.
[Szerk.]: Kapócs Imre – Maár Márton – Szabadka Péter. Bp. OKKER, 2002.
! Blaskó Zsuzsa: Pályakezdõ diplomások a munkapiacon – egy nemzetközi összehasonlító vizsgálat néhány
tanulsága = Educatio 11. 2002. 2. (301-312.)
! Borboly Csaba – Vajda László: Várakozó reménykedés? A romániai magyar ifjúság, 1990-1998. Csíkszereda,
Státus K., 2002. 64 p. Bibliogr. p. 62
! Boreczky Ágnes: Családtörténet, mobilitás és iskoláztatás = Iskolakult. 12. 2002. 3. (60-68.)

! Kábítószer-fogyasztó Pygmalion a tanteremben. [Szerk.]: Bácskai Erika. [Közread. a] Egészséges Ifjúságért
Alapítvány. Vác, 2001. 127,[4] p.

! Both Éva – Békés Zoltán: A fõvárosi gyermekvédelmi szakellátás 2001-ben = Család, Gyermek, Ifj. 11. 2002.
3. (17-24.)

! A média hatása a gyerekekre és a fiatalokra 2. Dobogókõ, 2000. [Szerk.]: Gabos Erika. [Elõszó]: Edvi Péter.
[Közremûködõ]: Fûrész Gábor – Gerbner, George – László Miklós – Simonfalvy Ildikó. [Közread. a]
Nemzetk. Gyermekmentõ Szolg. Magy. Egy. Bp., 2001. 309 p. /Kobak Könyvsor., 4./
A 2000. október 5-7 között Dobogókõn rendezett konferencia elõadásának anyaga;[Száz] 100 éves a gyermekvédelem = Család, Gyermek, Ifj. 10. 2001. 3. 2-31.
Részei:

! Bódi Zsuzsanna: Gyermekélet – táplálkozás cigány közösségekben. Gyûjtési útmutatók. Bp., Szerzõ kiad.,
2002. 54 p. /Roma módszertani kiadványok, 2./
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! Buckingham, David: A gyermekkor halála után. Felnõni az elektronikus média világában. [Elõszó]: György
Péter. [Ford.]: Kertész Balázs. Bp., Helikon K., 2002. 373 p. Bibliogr. p. 346-373 és jegyz. /Helikon
huszonegy/
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! Bukodi Erzsébet: Párkapcsolat-formálódás az ezredfordulón (131-153.) In: Ijfúság [kétezer] 2000. [Szerk.]:
Laki László /szociológus/ – Szabó Andrea /szociológus/ – Bauer Béla. Bp., Nemzeti Ifjúságkutató Int. 2. köt.
Tanulmányok I., 2002. / B 10/

! Gábor Kálmán: A magyar fiatalok és az iskolai ifjúsági korszak. Túl renden és osztályon? (23-41.) In: Ijfúság
[kétezer] 2000. [Szerk.]: Laki László /szociológus/ – Szabó Andrea /szociológus/ – Bauer Béla. Bp., Nemzeti Ifjúságkutató Int. 2. köt. Tanulmányok I., 2002. /

! Csáki Anikó: [Interjúk a Belvárosi Tanoda diákjaival] = Educatio 11. 2002. 3. (447-462.)

! Gáspár Károly: A gyermeki jogok magyarországi szabályozása = Család, Gyermek, Ifj. 11. 2002. 1. (29-40.)

! Csermely Péter: A jövõ tudósai = M. Tud. 47. 2002. 10. (1368-1383.)

! Herczog Mária – Neményi Eszter – Rácz Andrea: A gyermekekkel szembeni szexuális visszaélésekrõl. Bp.,
Család, Gyeremek, Ifjúság Egyesület, 2002. 94 p. Bibliogr. p. 90-94 /Család Gyermek Ifjúság könyvek/

! Csermicskó István – Márku Anita: Egymás szemében. Kárpátaljai magyar középiskolások véleménye az ukránságról és önmagukról = Kisebbségkut. 11. 2002. 2. (389-393.)

! Herczog Mária: Gyermeki jogok a gyermekvédelemben = Család, Gyermek, Ifj. 11. 2002. 1. (22-23.)

! Csépányi Gabriella – Urbanekné László Judit: Állami gondozásból kikerült, fiatal hajléktalanok életesélyei
(158-164.) In: Ifjú-kór. Tanulmányok az ifjúságról, pedagógiai módszerekrõl, az ifjúságot fenyegetõ veszélyekrõl, drogfogyasztásról, a kezelési lehetõségekrõl, a segítõkrõl. [Szerk.]: Kapócs Imre – Maár Márton –
Szabadka Péter. Bp. OKKER, 2002. / B 10/

! Horkai Anita: Screenagerek. Kvalitatív kutatás a középiskolások körében = Educatio 11. 2002. 1. (153-158.)

! Csorba János – Rózsa Sándor – Vetró Ágnes – Gádoros Júlia – Széll Katalin – Kapornay Krisztina: A gyermek- és serdülõkori depresszió empirikus tipológiája: A „tagság foka” (grade of membership, GOM) elemzés alkalmazása = Psychiatria Hung. 17. 2002. 3. (245-254.)

! Kern Tamás – Szabó Andrea /szociológus/: Az Euro-Atlanti csatlakozás megítélése a fiatalok körében (262273.) In: Ijfúság [kétezer] 2000. [Szerk.]: Laki László /szociológus/ – Szabó Andrea /szociológus/ – Bauer
Béla. Bp., Nemzeti Ifjúságkutató Int. 2. köt. Tanulmányok I., 2002.

! Dán Krisztina: Olvasásfejlesztés és könyvtár a kerettantervekben = Fordulópont 4. 2002. 2.,(16). (92-104.)

! Kéri Katalin: Gyermekképünk az ötvenes évek elsõ felében = Iskolakult. 12. 2002. 3. (47-59.)

! Dávid Tamás: Az addiktív drogfogyasztás pszichés háttere (28-42.) In: Ifjú-kór. Tanulmányok az ifjúságról,
pedagógiai módszerekrõl, az ifjúságot fenyegetõ veszélyekrõl, drogfogyasztásról, a kezelési lehetõségekrõl,
a segítõkrõl. [Szerk.]: Kapócs Imre – Maár Márton – Szabadka Péter. Bp. OKKER, 2002.

! Kisida Erzsébet: A fiatalkorúak deviáns magatartását befolyásoló tényezõk = Iskolakult. 12. 2002. 1. (90-94.)

! Dávid Tamás: Az addiktív drogfogyasztók kapcsolatalakítási sajátosságai (47-60.) In: Ifjú-kór. Tanulmányok az
ifjúságról, pedagógiai módszerekrõl, az ifjúságot fenyegetõ veszélyekrõl, drogfogyasztásról, a kezelési lehetõségekrõl, a segítõkrõl. [Szerk.]: Kapócs Imre – Maár Márton – Szabadka Péter. Bp. OKKER, 2002. / B 10/
! Demeter Gyöngyvér: A vidéki fiatalok munkaerõ-piaci helyzete Alcsík kistérségben (Egy szociológiai vizsgálat eredményeinek összegzése) = Kisebbségkut. 11. 2002. 2. (325-333.)
! Diósi Ágnes: A gyermekvédelem szárnyai alatt. Hivatásos nevelõszülõk, nevelõcsaládok = Fordulópont 4.
2002. 3.,17. (59-62.)
! Diósi Pál: Fészekrakás. A családi- és lakásviszonyok tényei, tervei a zuglói fiatalok körében = Esély 2002.
3. (75-104.)
! Dombi Alice: Gyermekkép-értelmezések a 19-20. század fordulóján = Iskolakult. 12. 2002. 3. (39-46.)
! Eszik Zoltán: Az iskola szerepe a gyermekek szociális biztonságának erõsítésében = Educatio 11. 2002. 3.
(483-497.)
! Fábri István: A sport mint a fiatal korosztályok életmódjának meghatározó eleme (166-179.) In: Ijfúság [kétezer] 2000. [Szerk.]: Laki László /szociológus/ – Szabó Andrea /szociológus/ – Bauer Béla. Bp., Nemzeti Ifjúságkutató Int. 2. köt. Tanulmányok I., 2002. / B 10/
! Fohn Márta: Pubertáskorúak devianciájának megjelenési formái és azok kezelése (119-124.) In: Ifjú-kór. Tanulmányok az ifjúságról, pedagógiai módszerekrõl, az ifjúságot fenyegetõ veszélyekrõl, drogfogyasztásról, a
kezelési lehetõségekrõl, a segítõkrõl. [Szerk.]: Kapócs Imre – Maár Márton – Szabadka Péter. Bp. OKKER,
2002. / B 10/
! Galasi Péter: Fiatal diplomások a munkaerõpiacon a tömegesedés idõszakában = Educatio 11. 2002. 2. (227236.)
! Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata (245-254.) In: Társadalmi riport 2002. [Szerk.]: Kolosi
Tamás – Tóth István György /TÁRKI/ – Vukovich György. Bp. TÁRKI, 2002. / B 10/
! Gazsó Tibor – Szabó Andrea /szociológus/: Társadalmi közérzet, politikához való viszony (240-261.) In:
Ijfúság [kétezer] 2000. [Szerk.]: Laki László /szociológus/ – Szabó Andrea /szociológus/ – Bauer Béla. Bp.,
Nemzeti Ifjúságkutató Int. 2. köt. Tanulmányok I., 2002. /
! Gábor Kálmán: A Gyõr-Moson-Sopron megyei 15-29 éves fiatalok. Szeged, Belvedere Meridionale, 2002. 32
p. Bibliogr. p. 32 /Ifjúsági korszakváltás/

368

! Joubert Kálmán – Gyenis Gyula: A [tizennyolc] 18 éves sorkötelesek testfejlettsége = KorFa. Népesedési
hírlevél 2002. 3-4. (5-6.)
Fiatal fiúk testmagasságának és testsúlyának területi különbségei

! Kiss Tamás: Demokrácia?! – kolozsvári diákok politikai kultúrájának elemei – = Regio 13. 2002. 4. (264295.)
! Kollár János: Beszélgetések az örökbefogadásról = Mozgó Világ 28. 2002. 7. (65-80.)
! Komáromi Gabriella: Gyermek- és ifjúsági színházak biennáléja (Kaposvár, 2002. május 6-11.) = Fordulópont 4. 2002. 2./16/. (73-83.)
! Kovács Éva – Kriza Borbála – Vajda Júlia: Fiatalok és a jobboldali radikalizmus. MIÉP-es élettörténetek
(339-363.) In: Gyûlölet és politika. [Szerk.]: Csepeli György – Örkény Antal. Bp. Minoritás Alapítv.
Kisebbségkut. Int., 2002. / B 10/
! Kõbányai János: Biztosítótû és bõrnadrág = Bp. Negyed 10. 2002. 1-2. (193-218.)
! Kun Gábor: A Dzsumbujban mûködõ tûcsere program egy éves tapasztalatainak értékelése = Család, Gyermek, Ifj. 11. 2002. 3. (34-40.)
! Kunos Imréné: Az ifjúsági bûnözés fõbb trendjei, különös tekintettel a kábítószerrel való visszaélésre (151157.) In: Ifjú-kór. Tanulmányok az ifjúságról, pedagógiai módszerekrõl, az ifjúságot fenyegetõ veszélyekrõl,
drogfogyasztásról, a kezelési lehetõségekrõl, a segítõkrõl. [Szerk.]: Kapócs Imre – Maár Márton – Szabadka
Péter. Bp. OKKER, 2002. / B 10/
! Kürti László: Youth and the state in Hungary. Capitalism, communism and class. [Az ifjúság és az állam
Magyarországon. Kapitalizmus, kommunizmus és osztály.] London – Virginia, Pluto Pr., 2002. 296 p.
Bibliogr. p. 273-292
! Ladányi Andor: A gazdasági válságtól a háborúig. A magyar felsõoktatás az 1930-as években. Bp., Argumentum K., 2002. 211 p. Bibliogr. p. 200-205
! Laki László /szociológus/: A dolgozó fiatalok helyzetének néhány jellemzõje az „Ifjúság 2000” vizsgálat tükrében = Társad.kut. 20. 2002. 1-2. (93-119.)
Az írás az Ifjúság 2000 c. tanulmánykötetben megjelent nagyobb írás része
! Laki László /szociológus/: Munkaerõ-piaci helyzet, gazdasági aktivitás, foglalkoztatottak, földbirtoklás és
vállalkozás (61-115.) In: Ijfúság [kétezer] 2000. [Szerk.]: Laki László /szociológus/ – Szabó Andrea
/szociológus/ – Bauer Béla. Bp., Nemzeti Ifjúságkutató Int. 2. köt. Tanulmányok I., 2002.
! Lõrinc József /kriminológia/: A fiatalkorúak büntetésvégrehajtása a XX.század elsõ felében = Börtönü. Szle
21. 2002. 2. (57-66.)
! Maros Katalin: A kamaszkor viharában. Esettanulmány = Fordulópont 4. 2002. 2./16/. (39-43.)
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! Mészáros Mercedes – Csáki Anikó: Letartóztatásban lévõ fiatal felnõttek reszocializációja (civil pártfogói
rendszer és folyamatos utógondozási modell) = Börtönü. Szle 21. 2002. 4. (41-54.)

! Rosta Gergely: Ifjúság és vallás (220-239.) In: Ijfúság [kétezer] 2000. [Szerk.]: Laki László /szociológus/ –
Szabó Andrea /szociológus/ – Bauer Béla. Bp., Nemzeti Ifjúságkutató Int. 2. köt. Tanulmányok I., 2002.

! Mészárosné Lampl Zsuzsanna – Tóth Károly /Szlovákia/: Mozaik [kétezeregy] 2001. Gyorsjelentés. Felvidék (45-89.) In: Mozaik [kétezeregy] 2001. Gyorsjelentés. Magyar fiatalok a Kárpát-medencében. [Szerk.]:
Szabó Andrea /szociológus/ – Bauer Béla – Laki László /szociológus/ – Nemeskéri István. Bp. Nemzeti Ifjúságkutató Int., 2002.

! Róbert Péter /szociológus/: Átmenet az iskolából a munkaerõpiacra (220-232.) In: Társadalmi riport 2002.
[Szerk.]: Kolosi Tamás – Tóth István György /TÁRKI/ – Vukovich György. Bp. TÁRKI, 2002.

! Miller, Alice: A serdülés kihasználatlan esélye. [Ford.]: Fischer Eszter = Fordulópont 4. 2002. 2./16/. (3137.)

! Sas Judit, H.: „Egy napom tíz év múlva”. Egy 20 évvel ezelõtti kutatás megismétlése 2001-ben = Educatio
11. 2002. 3. (365-383.)

! Nagy József: A fiatalkori bûnözésrôl. [Közread. a/z/] Rendõrtiszti Fõisk. Bp., 2002. 16 p. /Rendvédelmi füzetek, 34./

! Sági Zoltán: A fiatalkor fehér foltjai. Depresszió és öngyilkosság. Szabadka, Szabadegyetem, 2002. 112 p.
/Életjel könyvek, 91./

! Nemeskéri István: Informatikai eszközök fogyasztása (42-60.) In: Ijfúság [kétezer] 2000. [Szerk.]: Laki László /szociológus/ – Szabó Andrea /szociológus/ – Bauer Béla. Bp., Nemzeti Ifjúságkutató Int. 2. köt. Tanulmányok I., 2002. / B 10/

! Sebõk János: Rock a vasfüggöny mögött. Hatalom és ifjúsági zene a Kádár-korszakban. Bp., GM & Tsai,
2002. 391 p. Bibliogr. p. 388-389

! Nemeskéri István: Módszertani keretek (19-22.) In: Ijfúság [kétezer] 2000. [Szerk.]: Laki László
/szociológus/ – Szabó Andrea /szociológus/ – Bauer Béla. Bp., Nemzeti Ifjúságkutató Int. 2. köt. Tanulmányok I., 2002. / B 10/
Az Ifjúság 2000 kutatás módszertana
! Newman, Fran: Gyermekek krízishelyzetben. Bp., Pont K., 2002. 168 p. / Fordulópont kvek/
! Orell Ferenc János: A fiatalkorúak pártfogó felügyeletérõl a vádelhalasztás tükrében ügyészi szemmel =
Család, Gyermek, Ifj. 11. 2002. 4. (3-7.)
! Osgyán Gábor: Regionális identitásminták a Cserehát három középiskolájában = A Falu 17. 2002. 1. (37-43.)
! Papp Krisztina: A gyermekjóléti szolgálatokban végzett családgondozás meghatározása egy vizsgálat tükrében = Család, Gyermek, Ifj. 11. 2002. 3. (9-13.)
! Péley Bernadette: Rítus és történet – beavatás és a kábítószeres létezésmód. Bp., Új Mandátum Kvk., 2002.
129 p.
! Pikó Bettina: Egészségtudatosság serdülõkorban. Középiskolások kockázati magatartásának és kockázatészlelésének egészségpszichológiai elemzése. Bp., Akadémiai K., 2002. 113 p. Bibliogr. p. 95-100.
ismertetése: Buda Béla: Egészségtudatosság a serdülõkorban
! Pikó Bettina: Fiatalok pszichoszociális egészsége és rizikómagatartása a társas támogatás tükrében. Bp.,
Osiris, 2002. 267 p. Bibliogr. p. 239-252 és jegyz. /Doktori mestermunkák/
! Pusztai Gabriella – Verdes Emese: A társadalmi tõke hatása a felekezeti gimnazisták továbbtanulási terveire = Szociol. Szle 12. 2002. 1. (90-106.)
! Rácz József: Kockázatkezelés serdülõkorban (146-150.) In: Ifjú-kór. Tanulmányok az ifjúságról, pedagógiai
módszerekrõl, az ifjúságot fenyegetõ veszélyekrõl, drogfogyasztásról, a kezelési lehetõségekrõl, a segítõkrõl.
[Szerk.]: Kapócs Imre – Maár Márton – Szabadka Péter. Bp. OKKER, 2002.
! Rádai Eszter: Tudásgyár vagy papírgyár? – Rádai Eszter interjúja Polónyi István és Timár János egyetemi
tanárokkal = Élet és Irod. 46. 2002. 3. (január 18). (9-10.)
hozzászólása: Kéri László: Jelentés a papírgyár blokkolóórájáról
Halász Gábor: A „papírgyár” reformja
Lukács Péter: Piaccá lett felsõoktatás
Falusné Szikra Katalin: Diplomás túltermelés van
Sáska Géza: Tudásár, papírár
Csepeli György: Reménytelen, de nem komoly
Vitaindító a felsõoktatásról Polónyi István és Timár János Tudásgyár vagy papírgyár c. könyve kapcsán (Budapest, Új Mandátum, 2001)
! Richter, Hans-Günther: Szexuális visszaélés tükrözõdése gyermekek és serdülõk rajzaiban = Psychiatria
Hung. 17. 2002. 1. (76-86.)
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! Sas Judit, H.: Elképzelt családok. Fiatalok jövõképe 2001-ben – és húsz évvel ezelõtt = Fordulópont 4. 2002.
2./16/. (7-23.)

! Simon János: Deviancia – drog – krízis (94-107.) In: Ifjú-kór. Tanulmányok az ifjúságról, pedagógiai módszerekrõl, az ifjúságot fenyegetõ veszélyekrõl, drogfogyasztásról, a kezelési lehetõségekrõl, a segítõkrõl.
[Szerk.]: Kapócs Imre – Maár Márton – Szabadka Péter. Bp. OKKER, 2002.
! Somlai Péter: Elhúzódó kamaszkor = Fordulópont 4. 2002. 2./16/. (5-6.)
! Susánszky Éva – Szántó Zsuzsa: Az egészségi állapot szempontjából veszélyeztetett fiatalok demográfiai és
társadalmi jellemzõi (154-165.) In: Ijfúság [kétezer] 2000. [Szerk.]: Laki László /szociológus/ – Szabó Andrea /szociológus/ – Bauer Béla. Bp., Nemzeti Ifjúságkutató Int. 2. köt. Tanulmányok I., 2002. / B 10/
! Szabó Andrea /szociológus/ – Kovács Szilvia – Bitter Brunó – Bauer Béla: Gyermek-, mûvelõdési és ifjúsági házak 2001. Kutatási beszámoló. Bp., Ifjúsági és Sportminisztérium – Nemzeti Ifjúságkutató Int., 2002.
100 p. Bibliogr. p. 99-100 /ISMertetõ/
A kutatást az Ifjúsági és Sportminisztérium megbízásából a Nemzeti Ifjúságkutató Intézet végezte
! Szabó Andrea /szociológus/ – Bauer Béla – Laki László /szociológus/ – Nemeskéri István: Mozaik
[kétezeregy] 2001. Gyorsjelentés. Összegzés (7-44.) In: Mozaik [kétezeregy] 2001. Gyorsjelentés. Magyar fiatalok a Kárpát-medencében. [Szerk.]: Szabó Andrea /szociológus/ – Bauer Béla – Laki László /szociológus/
– Nemeskéri István. Bp. Nemzeti Ifjúságkutató Int., 2002.
! Szapu Magda: A zûrkorszak gyermekei. Mai ifjúsági csoportkultúrák. Bp., Századvég K., 2002. 414 p.
Bibliogr. p. 408-414
ismertetése: Havasréti József: A zûrkorszak gyermekei. Mai ifjúsági csoportkultúrák
! Szász Anna: „Köszönet helyett megszüntették az intézetet” avagy a csecsemõnek egyetlen egy emberre
(anyára) van szüksége! Beszélgetés dr. Kardos Ilona gyermekpszichiáterrel és dr. Kovács Ágnes gyermekorvossal = Esély 2002. 6. (67-75.)
! Székely Gáborné: A fiatalok lakásviszonyai (116-130.) In: Ijfúság [kétezer] 2000. [Szerk.]: Laki László
/szociológus/ – Szabó Andrea /szociológus/ – Bauer Béla. Bp., Nemzeti Ifjúságkutató Int. 2. köt. Tanulmányok I., 2002. / B 10/
! Thamó Anita: A szociális munka lehetõségérõl az alkoholproblémákkal küzdõ családokban élõ gyermekek
körében = Család, Gyermek, Ifj. 11. 2002. 4. (22-24.)
! Tóth Olga: Kamaszkor után. Posztadoleszcencia és emberi kapcsolatok = Fordulópont 4. 2002. 2./16/. (2430.)
Kérdõíves vizsgálat a fiatal felnõttek emberi kapcsolatainak alakulásáról
! Turai Tünde: Hogy mi mindenrõl fecseg a jövõ? A szilágysomlyói középiskolások jelenképe a jövõtervek
tükrében = Demográfia 45. 2002. 1. (133-151.)
! Varga Júlia /közgazdász/: Középiskolát végzettek jövedelmi és életpálya-várakozásai (232-244.) In: Társadalmi riport 2002. [Szerk.]: Kolosi Tamás – Tóth István György /TÁRKI/ – Vukovich György. Bp. TÁRKI,
2002.
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! Vásárhelyi Bálint: „Nálunk mindig fontos volt a mûveltség” = Educatio 11. 2002. 2. (267-270.)
! Veczkó József: Gyermek- és ifjúságvédelem. Család- és gyermekérdekek. Gyula, APC Stúdió, 2002. 319 p.
Bibliogr. p. 306-309 és fejezetenként
! Vikár György: A serdülõkori válság (108-118.) In: Ifjú-kór. Tanulmányok az ifjúságról, pedagógiai módszerekrõl, az ifjúságot fenyegetõ veszélyekrõl, drogfogyasztásról, a kezelési lehetõségekrõl, a segítõkrõl.
[Szerk.]: Kapócs Imre – Maár Márton – Szabadka Péter. Bp. OKKER, 2002.
! A bevásárló és szórakoztató központokban „csellengõ” fiatalok drogérintettsége. (Elõvizsgálat). Bp., NDI,
2002. 39 p. Bibliogr. jegyz.
! Drogok, drogprevenció, ifjúsági problémák, intézményi szerepzavarok. [Szerk.]: Buda Béla. Bp., NDI, 2002.
186 p.
! Egészség és gazdagság Európa fiatal generációjának. A megelõzés kihívásai. Bp., 2002. 264 p.
! Az Európai Bizottság Fehér Könyve. Új lendület Európa Fiataljai számára. [Szerk.]: Ványi Bálint – Földi
László. Bp., Mobilitás Nemzetközi Igazg., 2002. 95 p. /ISMertetõ/
! A gyûlöletbeszéd.- A migráció és a bûnözés.- A gyermek- és fiatalkori bûnözés... [Szerk.]: Sárik Eszter. Bp.,
Magyar Kriminológiai Társaság, 2002. 163 p. /Kriminol. Közlem., 60./
! A hetvenes évek kultúrája. Tanácskozás a Fiatal Mûvészek Klubjában, 1980. április 10-12. Dokumentumválogatás. Bp., Balassi Kiadó, 2002. 215 p.
! Ifjú-kór. Tanulmányok az ifjúságról, pedagógiai módszerekrõl, az ifjúságot fenyegetõ veszélyekrõl, drogfogyasztásról, a kezelési lehetõségekrõl, a segítõkrõl. [Szerk.]: Kapócs Imre – Maár Márton – Szabadka Péter.
Bp., OKKER, 2002. 447 p. Bibliogr. p. 403-419.
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! Mozaik [kétezeregy] 2001. Gyorsjelentés. Magyar fiatalok a Kárpát-medencében. [Szerk.]: Szabó Andrea
/szociológus/ – Bauer Béla – Laki László /szociológus/ – Nemeskéri István. Bp., Nemzeti Ifjúságkutató Int.,
2002. 288 p.
! Parttalan kamaszkor? = Fordulópont 4. 2002. 2./16/. 3-72.
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