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AZ IFJÚSAGKUTATAs IRÁNYAI
A KILENCVENES ÉVEKBEN
Civilizációs korszakváltás és ifjúság
A kelet-európai ifjúság vizsgálatakor felvetődik az a kérdés, hogy "mikor a kommunizmus elenyészik" (Elster 1991), hogyan változik meg a társadalom, milyen társadalmi folyamatok érvényesülnek, illetve az a kérdés, hogyan változik meg a fiatalok
helyzete a kiépülő új társadalmi rendszerben. Alapvető kiindulópontunk, hogy két
tendencia érvényesül 1989-től Kelet-Közép-Európában, illetve Magyarországon: a
demokrácia és a piackiépülése. A két alapvető folyamat szinkronitása illetve aszinkronitása azt is jelenti, hogy hic et nunc együttesen hatnal( az új és régi tendenciák
(Kemény 1993).

Az ifjúság azonban nem értelmezhető automatikusan a társadalomban lejátszódó
makrofolyamatokból. Alapvető állításunk, hogy Nyugat-Európában a hatvanas
évektől kezdődően a nyolcvanas évekre ifjúsági korszakváltás következett be. A
korszakváltás lényege a társadalmi reprodukció megváltozás a, illetve az iskolai tudás
felértékelődése. Jellemzője a korszakváltásnak az ifjúkor meghosszabbodása, az
amatőr ifjúsági státusz professzionális státusszá alakulása. A fiatalokat közvetlenül
ellenőrző intézményeket (munkahely, család, politikai szervezeteket) a közvetett
ellenőrző intézmények - mass mediák, fogyasztói ipar ~ váltják fel. Az ifjúság autonómiája, önállósága megnövekszik. Fokozódik a nemzedéki szerveződés szerepe,
éleződnek a fiatalok és felnőttek közötti konfliktusok. Egyre fontosabb szerepet kap
az ifjúsági kultúra a fiatalok társadalmi orientációjának, politikai cselekvési mintáinak alakításában. A fiatalok és felnőttek közötti viszony egyiranyú utcája kétirányúvá, illetve az ifjúság mintakövetőből mintaadóvá is válik. (Például a fiatalokfelnőt
tekétől eltérő politikai cselekvési mintákat alakítanak ki.) Ez a folyainat maga után
vonja egyrészt a fiatalság életkori szakaszának felértékelődését - mind a társadalom,
mind az egyéni élet vonatkozásában (Gdbor 1993). Másrészt az uralkodó ifjúságkoncepciók a szituáció nyomása alatt újra csoportosulnak. Jürgen Zinnecker a
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modern társadalmak ifjúságfelfogásának három típusát különíti el: a polgári értelmiség, a kispolgárság valamint a bérb61 élők ifjÓságfelfogását. t Azt állítja, hogy azok
a koncepciók, amelyek az ifjúságonegy hosszú távú és társadalmilag biztosított
individuális fejlődési folyamatot értenek, válnak meghatározóvá. Ebben a kulturális
tőke - mint a modern reprodukciós módok összességében egyénileg elsajátítható
hatalmi forrás - növekVő jelentősége fejeződik ki (Zinnecker 1992).
Felvetődik a kérdés, mi rejlik ténylegesen az ifjúság korszakváltása mögött. Ha
Jürgen Zinnecker elméletét - mely szerint a kulturális tőke felértékelődésévellétre
jön az az autonóm tér, melyben bekövetkezik az ifjúság önállóvá válása - összevetjük az általa vezetett, az NSZK-ban ötévenként végzett országos reprezentatív vizsgálatokkal, a választ t(jmöfen!llegadhatjuk. Az·.ötv~nesévekb~n a nyugatnémet
fiatalok az amerikai fogyasztói mintákat követve megtestesítői voltak a motorizációnak. A hatvanas évektől él fiatalok :váltak nic:~gszemélyesít6jévé annak az alternatív
kultúrának, melynek középpontjába a környezeti ártalmak elleni küzdelem került.
A nyolcvanas években pedig a fiatalok és a felnőtt társadalom közötti viszony
megváltozása került a középpontba. A fiat~ok kikerül~ek a felnőtt társadalom közvetlen ellenőrzése alól (család, település~ társadalmi és politikai szervezetek). A fiatalok ellenőrzése. közv(!tetté v;ált, at dlel}őrzés két ~1flcsszer~plője a fogyasztói-szolgáltatói ipar és alllass. J:I1e4iák.4 fogy~ztói-sZQlgáltatói ipar. (az elektronika mellett)
egyik fós~replője~s111egsz~IIlélye~ítőj~az al,ltp.A felpqtt társadalom ellenőrzésének
közvete~téválásávalélZ ifjúságikulqítárlak sqha.nem látott sokszínűsége bontakozott ki, de ez összeruggött a f()gyasztói és ~ömegkom111unikációs minták széleskörű
elterjedésével, és. amagaskulnÍfa fogyasztóivá válásával, keveredésével - melyre a
fiatalok rendkívül rugalmas an .r~agáltak. Ez terellltette llleg esélyét annak, hogy a
fiatalok felnőtt mintakövetókből mintaadóvá váljanak. A kulturális tőke felértékelődése -ezáltal a polgári értel,mis~g ifjúságfelfogásának uralkodóvá válása - csak
részmozzanatnélk tűnik. a piac ifjÚsági "térfoglalása" mellett, azaz a fiatalok és a
fogyaszt<si ipar koalíci9jára ,épülő fogyasztqi ifjúsági felfogás mellett. Az ifjúsági
korszakváltás .döntő mozzanata, hogy a fiatalok a piac passzív befogadóiból annak
aktívalaldtóivá (öltözködés, szapadidő:-:tevékenység, utaz;ís, sz~ítástechnika) válnak, válhatnak. A fiatalok ennek a civilizációs korszakváltásnak awnban nemcsalc
aktív részesei, de szenvedő ivé is lesznek, lehetnek.
A kilencvenes évekre két álláspont alakult ki .. A kutatók egyik csoportja inkább
hajlik a "társadalomalatti osztály" t~zisre. Halsey kimutatta, hogy a hetvenes évek
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A polgári értelmiség ifjúság fogalma azáltal túnikki, hogy az ifjúság társadalompolitikai tartalma kibóvülhangsúlyozza Zinnecker. Mindenekelőtt azt hangsú!yozza, .~ogyaz ifjú geIl,eráci6 tevékenysége szükséges hozzájárulás a társadalmi változáshoz és a politikainyil~ánossághoz.A:z. ifjúság l~gitimál6dik a társadalmi mozgalmakhoz, a politikai nyilvánosság megújításához; az értékVálasztáshoz, a 'társadalmijövőhöz val6 hozzájutás
tekintetében.
A kispolgári ifjúságfelfogás a képzési pályafutás körék~ncentrál6dik.
A bérbólllófiatalok expanziós ereje pedig az ötvenes évek 6ta a kulturális ipar növekvószektorával való koalíci6 eredménye (Zinnecker 1992).
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közepétől a jómódú többség és a leszakadt kisebbség közötti különbségekelmélyül-,.

tek A szegénység egyre terjedt: J 983-ban a brit lakosság 36%-a élt olyan, vagy
ahhoz közeli szinten, hogy segélyekre szorult. A "két ország" mindinkább lakóhely
szerint is elkülönült, a többoldalúan depriváltak mindinkább romló körülmények
között a belváros ban rekednek meg, míg azok, akik ezt anyagilag megtehetik maguknak, a külső városrészbe költöznek (Chisholm 1992).
A kutatók másik csoportja pedig inkább fogadja el azt a megállapítást, miszerint
olyan társadalmi változások zajlanak le, hogy a társadalom csaknem egésze jómódú
középosztállyá válik, amely az "ifjúságra" mint egységes kategóriára nézve általános
érvényű következménnyel jár. Nevezetesen az osztálytársadalom társadalmi reprodukciója az ifjúsági életszakaszba tevődik át, azon belül is a képzési pályafutásról az
ifjúsági kulturális stílusra (Zinnecker 1992).
A kilencvenes évek elején a nyugat-európai társadalmakban is szembe kellett nézni
azzal az új jelenséggel, hogy modernizálódásnak és globalizációnak kísérőj e a "kettészakadt társadalom": ahol az egyik oldal a fiatalok mobilitásának az ötvenes éveket
idéző megnövekedését, a másik, pedig a munkanélküliség, szinte megszüntethetet...,
len állandósulását jelenti. A kilencvenes évek elején az ifjúsági szal<:emberek kerekasztal-vitáinak visszatérő kérdése, hogy a "kettészakadt társadalom" szenvedőia
tartósan munkanélkülivé vált fiatalok, akik az aktív szereplővé vált többséggel szemben kiszorulnak a társadalomból, a társadalomalatti osztály részeseivé válnak, mely~
nek kísérő jelenségei - az etnikai konfliktusok, az ifjúkori agresszivitás, bűnözés
terjedése - a kilencvenes években állandósulhatnak. De kísérő jelenség az elitté válás
esélyének problémája is. A piac, a fogyasztás közvetlen benyomulása az ifjúság
terrénumába új taktikák és stratégiák kimunkálását tette szükségess é, többek között
maga után vonta a kulturális tőke felértékelődését, de a magas kultúra fogyasztói
kultúrával való keveredését is. Ezzel egyidőben harc indult meg az ifjúságért, harc
azért, hogy az ifjúság ki ne kerüljön a konstruált nemzedék prokrusztész ágyábó!,
illetve harc az ifjúság önállósulása mellett és ellen.
A nyolcvanas években az ifjúságkutatásban alapvető tézissé vált, hogy az ifjúság
csak nemzetközi összefüggésben vizsgálható, mindenekelőtt azért, mert az ifjúságot
közvetetten ellenőrző fogyasztói-szolgáltató ipar és a mass médiák egyik legkarakterisztikusabb vonása a nemzetköziség, a globalizáció. A nyolcvanas évek második
felétől hazánkban is látnunk kellett, hogy a nyugat-európai minták követése, külö':'
nösen a fogyasztói-szolgáltató ipar és a mass médiák szerepe egyre meghatározóbbá
válik a kelet-európai különösen a magyar fiatalok körében. A nemzetközi hatás
szerep ének is tudható, hogy a kelet-európai fiatalok meghatározó szerepet játszottak
a kelet-európai változásokban mind a politikai, mind gazdasági szférában. Vizsgálataink arra utalnak, hogy a demokrácia és a piac kiszélesedése a kilencvenes években
a magyar fiatalok körében is felgyorsította azt a civilizációs korszakváltást, amelyet
a nyugat-európai fiatalok körében korábban az ifjúságkutatók megfigyeltek. A magyar fiatalok egyszerre váltak a gazdaság és a politika aktívabb·· szereplőivé; és a
"kettészakadás" felgyorsulásával szenvedőivé. A környező országokban (ROlnánia,
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Jugoszlávia) kitűnt, hogy á magyarországi fiatalok mintaadóként jelennek meg
mindenekelőtt azok magyar fiataljai körébén, és
fogyasztói és piaci minták a
legfontosabbak. Előzetesvizsgálatunkból az is.kitűnt, hogy a kommunizmus összeomlása után a kelet-közép-európai térségben általában beszélhetünk az ifjúsági korszakváltás felgyorsulásáról, de a történeti fejlődési különbségek (Hajnal 1993 Kemény 1993), a szocialista hatalmi struktúratovábbélésének, a piac kiépülésének, és
az etnikai, kulturális különbségek függvényebep.az átmenet más-más helyzetbe
hozza a fiatalokat. A különbözoségek azifjtiságikorszakváltás terén számos olyan új
konfliktust eredményeznek (migráció, kivándorlás, etnikai konfliktusok), amelyek
a kelet-közép-európai' országokban. eltérő .erővel jelentkeznek ugyan, de a térség
minden országában, különösképpen Magyarországon a fiatalok mindennapi életének részévé válnak a középiskolától az egyetemig, a piac aktív szereplőitől a leszakadókig. Azt gondoljuk tehát, hogy felálIíthatóaz a: tézis is, hogy nem elegendők a
kelet-nyugati, szükségesek a kelet-keleti ,vizSgálatok is. t
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Iskola - ifjúsági kultúra - ifjúságcehtrlZmUS
Az ifjúsági korszakváltásban tehát alapvető,~ogy a társadalmi reprodukciós feltételek megváltoznak. Ez azt jelenti, h()gyaz iskot<iitudás és a kulturális tőke értéke és
szerepe felértékelődik. Ebből kiindulva fogalmaztél.meg Jürgen Zinnecker azt a
tézist, hogy az ifjúság helyzete megváltozásának fő tendenciája annak önálló réteggé
válása a modern társadalmakban. Ennek következménye az ifjúkor felértékelődése,
illetve meghosszabbodása, valamint az, hogy él fiatalok önmaguk alakítják ki azokat
a mintákat, értékeket, amelyeket életkarrierjük szempontjából fontosnak tartanak.
Az ifjúság önálló réteggé válásánale feltétele az oktatási rendszer kiterjedése, a felső
oktatásban részvevők arányának;robbanásszerű növekedése, és. ezzel egyidőben a
tudásért folyó individuális verseny fokozódása,Al,,ifjúság önálló réteggé válásának
igen fontos kísérő jelensége, hogy megválto1,iké1Z ifjúsági szocializáció színtere. A
változás összefügg azzal, hogy a közvetlen kontrqllálÓ intézmények szerepe - család,
iskola, társadalmi, politikai szervezetek:... cSÖkkeh, ehelyett közvetett kontroll jön
létre: a fogyasztói ipar és a mass médiák Az ifjúsági kultúra válik fő kifejezőjévé a
fiatalok szocializációjának. Ez az a mező, melyaz értékeket, cselekvési mintákat
közvetíti, alakítja. Az ifjúsági kultúra váliké1Zon értelmezési keretté, melyből kiindulva választ adhatunk arra a kérdésre, hogy aZ ifjúság milyen társadalmi, politikai
cselekvési mintákat követ. Ez az átalakulás teremti meg a fiatalok nemzedéki szerve-
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Ebben a vonatkozásban is tanulságos<tk Dahrendorf reflexiói ~ ~elet~európai változásokra, különösen azok a
megállapítások, hogy nem beszélhetünk kapitalizmusróIáltal~?~, hanem cs<tk különféle kapitalizmusbkról.
Azt gondoljuk, hogy ez a kelet-európai fiatalokra is érvényes, ~nakellenére, hogy a kommunizmus összeomlása után felerősödtek és általánossávált<tk a nemzetközihatások,.a közös tendenciák ellenére, a történeti fejlő
dési különbségek, az eltérő tradíciók és a szocializmusok kiüönbözősége következtében eltérő vonások rajzolódn<tk a kelet-európai fiatalok arculatán (Dahrendoif 1990).
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ződésének valóságos kereteit, egyúttal növeli a konfliktusokat a fiatalok és felnőttek
között: a fiatalok és a társadalom intézményrendszerei, fiatalok és a felnőttek között, és felértékeli a fiatalok saját vonatkoztatási csoportjánale fontosságát, illetve
identitás-törekvéseiket. Ezen viszonyrendszer jut kifejezésre az ifjúságcentrizmusban. Az ifjúsági korszakváltás lényege tehát, hogy felértékelődik az iskolai tudás, de
felértékelődik az iskola mint a fiatalok önálló cselekvéséi tere is. Az iskola lesz az a
tér, amelyben a fiatalok elsajátítják és kialakítják azokat a mintákat, amelyek társadalmi integrációjukat segítik elő. Azáltal, hogy az iskola a fiatalok autonóm cselekvési terévé válik, felértékelődik az ifjúsági kultúra szerepe. Ennek minősége, a benne
érvényesülő önállósodás i tendenciák az ifjúságcentrizmusban fejeződnek ki. t A modern társadalomban felgyorsulnak a változások, ennek barométere és katalizátora is
az ifjúság, illetve az annak törekvéseit kifejező ifjúságcentrizmus. Ha meg tudjuk
ragadni, hogy az ifjúságcentrizmus milyen irányt mutat - amely az ifjúsági kultúrában jut kifejezésre -, meg tudjuk ragadni a fiatalok társadalmi, politikai cselekvéseinek irányát, a változások folyamatát (Watts & Zinnecker 1992). A zinneckeri koncepció a nyolcvanas évek közepén igen optimista volt az ifjúság jövőjével kapcsolatban: úgy gondolta, homogenizálódik az ifjúság, mivel a származási és egyéb
különbségek eltűnnek, autonómiája növekszik, domináns lesz az alternatív kultúra,
melynek kifejezője a másság iránti tolerancia, ezzel erősödik a demokrácia. A tekintélyelvű rendszer összeomlik és létrejön egy olyan ifjúsági minta, amely egy békésebb világot hoz. Erre utaltak az akkori kutatási eredmények is, az alternatív kultúra
erősödése az ifjúságcentrista fiatalok, mindenekelőtt a magasabb iskolázottságú fiatalok körében (Watts & Zinnecker 1992). Önkritikusan meg kell jegyeznünk, hogy
még a kilencvenes évek elején is a jelenlegi tanulmány szerzője is úgy gondolta, hogy
a kommunizmus összeomlásával felgyorsuló ifjúsági korszakváltás az ifjúságcentrizmusnak, a fiataloknak társadalmi és kulturális cselekvési mintáinak a demokráciát
elfogadó, azt kiszélesítő törekvéseit erősíti fel (Gdbor & Balog 1992).:j: Ugyanakkor
nem kerülhették el figyelmünket azok a negatív tendenciále, amelyek különösen az
alacsony iskolázottságú fiatalok illetve szakmunkástanulók körében tapasztaltunk,
nevezetesen az ifjúságcentrizmus agresszív ifjúsági kultúrával összekapcsolódására,
illetve azoknak az agresszív politikai cselekvési való összekapcsolódásának veszélyeire (Gdbor 1991). Ebben az időszakban jutottak ugyanerre a következtetésre holland
kollégáink is (Meeus & Raaijmakers & Volleberg 1992). Ez az ellentmondás vissza-
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Az ifjúságcentrizmusban fejeződik ki az a nem ritk'"Ín konfliktusos viszony is, amely a fiatalok részéről a felnőtt
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társadalom kultúrája iránt megnyilvánul. A felnőtt szerepek, ha megfelelő stratégiát, irányt kínálnak, pozitÍv mintát is jelenthetnek, de még inkább negatívat - reprezentálva az uralmi/hatalmi kontrollt, a kompromisszumon alapuló morált. Az ifjúságcentrizmus tehát két szélső pólus erőterében a fiataloknak egyrészt pragmatikus - relatíve pozitív -, másrészt idealisztikus - negatív - orientációja a felnőtt társadalomhoz (Gdbor
1992a; Watts 6- Zinnecker 1992).
Erre a problémára kritikusai nk fel is hívták a figyelmet (Karikó 1993; Vajda 1993).
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vezethető

az ifjúsági kultúra térhódítása mögött rejlő ellentmondásra, nevezetesen
arra, amelyet az iskola felértékelődése és az ifjúság piaci szereplővé válása jelent.
Az ifjúsági korszakváltás az ifjúságkutatásban mind elméleti, mind metodológia
szempontból váltást tesz szükségessé. Középpontba· kerül a kulturális oldalról való
megközelítés akár a szociális szempontok rovására, és középpontba kerül a fiatalok
önálló kultúráj ának és társadalmi, politikai otientációinak, cselekvésének, illetve az
azok összefüggését magyarázó ifjúságcentrizmus'vizsgálata, de középpontba kerülnek azok a konfliktusok is, amelyek az önálló ifjúsági kultúrát legmarkánsabb an
kifejező ifjúságcentrizmussal járnak.t

A modern társadalmak kettészakadása - .agresszív ifj úsági
kultúra, underclass - etnikai konfliktusok
A kilencvenes évekre a fiatalok egyre növekvő tömegének leszakadása a közép osztálytól, ai agresszív ifjúsági kultúra térhódítása és az .ezt kísérő etnikai konfliktusok
láttán a zinneckeri optimista ifjúsági felfogás egyre inkább megkérdőjeleződött. Az
ifjúságkutatásban a civilizációs korszakváltásnakkétiiányúhatása vált egyre inkább
érzékelhetővé a fej lett társadalmakban is. Az ifjúság széles rétege tud ugyan felemelkedni, integrálódni, ezzel egyidőben viszoht ;bizdnyos társadalmi csoportok kirekesztődnek a felemelkedés ből. Erdei Ferenca két világháború között a parasztságra
alkalmazza a társadalom alatti osztály kifejezést (Erdei 1980). Erdei szerint a társadalom al'atti osztálya kétirányú társadalomfejlődesi ,fólyamatból kirekesztődés következménye. Az egyik a polgári, kapitalista; a másika hagyományos, feudális szerkezetből kiesett parasztot jelenti. Ehhez nagyon közel álla dahrendorfi értelmezés:
a polgárosodási fejlődés értékmezőiből (szabadság, demokrácia) kiesőt nevezi underclass-nak(osztályalattinak) (Dahrendorf 1994). .Az underclass nem mai találmány, at(jrténelem során mindig voltak társadalmi· csoportok, amelyek kiestek a
fejlődésből. A hatvanas évektől, de talán már a felvilágosodás korától kíséri az
emberiséget az az illúzió, hogy a modern társadalom olyan irányban fejlődik, hogy
mindenki a társadalom részévé válik, tehát középosztályosodik A huszadik században, különösen a második világháború után kialakuló nyugati és keleti társadalmak,
a fejlett és a fejletlen társadalmak között növekvŐ sza.kadékkal egyidőben az érintkezési formák egyre bővültek, többek között azért is, mert a fejletlen országokból
vándorolt munkaerő a fejlett országokba. Ez a vándorlás a nyolcvanas években
erősödött fel, amikor az az illúzió, hogy a fejlett társadalmakban mindenki a középosztály részévé válik egyre inkább megkérdőjeleződött. Kelet-Európában a kommunizmus összeomlása után azok a korlátozások, amelyek a kommunikációtól a munkaerőig terjedtek, nagyrészt megszűntek.A mindennapi élet hatalom-kontrollja

t

Az elméleti és módszertani kérdésekre e dolgozat keretében nem térhetünkki, de felhívjuk a figyelmet néhány tanulmányra (Zinnecker 1992; Zinnecker dr Watts 1992; Werner Georg 1992; Gábor 1991).
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csökkent. Ez a folyamat az ifjúságra különösen erőteljesen hatott és hat. Az underclass kialakulása nálunk a világfolyamatba való beilleszkedés részének tekinthető,
éppen úgy, mint a középosztályosodás felgyorsulása. Azok a tendenciál{, amelyek
nyugaton megjelennek, keleten még inkább érzékelhetővé válnak, mindazokkal a
sajátosságokkal, amelyek a kommunizmusból a kapitalizmusba való átmenetből
adódnak. Az underclass mást jelent Angliában, mint Magyarországon. Az underclass-t egyrészt az ifjúság fejlődési folyamatában, másrészt a társadalmak korszakváltás ának folyamatában kell értelmezni. Az új társadalmi szerveződések megakadása
hozta létre az underclass kiterjedését. Kelet-Európában nagyon erőteljes a törekvés
a középosztályosodásra, de a hagyományos szocialista gazdasági biztonság tudati
léte az underclass-t is felvértezi olyan fegyverekkel, amit a nyugati társadalmakban
hosszú idő alatt tanult meg az idetartozó ember. Ezeknek a rétegeknek a leszakadása
ezért még hangosabb és látványosabb, mint Nyugaton. Nyugaton az underclassnak
nemzetiségi és leszakadási konfliktusként értelmezése abból az elbizonytalanodásból
is származik, hogy a jóléti polgárság, a középosztály megingása teremti meg azt az
ideológiai légkört, ami a kirekesztés felé mutat. (Kovács András," Erős Ferenc kutatásai alapján nálunk is megállapíthatjuk, hogy lefelé hat ez a kirekesztés, lásd például
a cigányokkal kapcsolatos előítéleteket.) A másik ok az elitek elbizonytalanodása,
ami Nyugaton is megfigyelhető. Az elit korlátozottnak érzi azokat az eszközöket,
amelyekkel ezeket a társadalmi konfliktusokat kezelni lehet. Ezért az eliten belül is
nő a megosztottság, miközben világossá válik számukra is a kezelhetetlen, kettészakadt társadaloIl1 és világ veszélye. A politikai elit már nem is törekedik megoldásra,
csak valamifajta túlélésre.
Az underclasshoz tartozók nem egyszerűen munkanélküliek, hanem alkalmazhatatlanok, nincsen olyan habitusuk, életmódjuk, amivel egy modern piacgazdaságban megtalálhatnák a helyüket. A korábbi, szocialista rendszer óriási underclass-t
hurcolt magával, de al<kor ez az underclass még class volt a kapun belüli munkanélküliség miatt. Járhattak iskolába, lakhattak munkásszállón, volt munkahelyük. A
konfliktusokat az állam mesterségesen elnyomta, és amikor jött a piacgazdaság,
megnőtt az esély a bukásra is. Nagyot lehet nyerni, de bukni is. Nyugaton a középosztály egyre bizonytalanabb lesz, erre a underclass idegen elemeinek kannibalizálásával válaszolnának legszívesebben. Félnek attól, hogy ők is lesüllyednek a
középosztályból. Olyan óriási lett már az underclass, hogy második altársadalmat
alkot, külön munkamegosztással. Van egy kettős munkaerőpiac, vannak olyanok,
akik az underclass-ban az elithez tartoznak, mások ebben is legalul vannak. Az
underclass elitje lehet, hogy jobban él, mint a középosztály. Nyugaton figyelhető
meg, hogy az etnikai gyűlölet nem csak a lepusztult törökök ellen hat, hanem a
török bankárok ellen is. Az új rasszizmusnak nem egyszerűen a hagyományos,
szegény etnikumok lehetnek kárvallottjai. Ezt támasztják alá a vizsgálatnak azok az
eredményei, amelyekben a yuppie-mintákat követő fiatalok etnikai gyűlölete tárult
fel (Gábor 1993a). A modern társadalmak oszlopos tagjai elkényelmesedtek, ami
recesszióban veszélyes lehet, mert a lyukakat az alulról jövő ázsiaiakkal és más
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nemzetiségűekkeLtömködik.A:z underclass és ifjúság viszonya hazánkban és KeletKözép-Európában .' nem· vezethető le az ifjúsági munkanélküliség létéből, sokkal

inkább.a fekete"- ·ésszürkegazdaságból. A fekete- és szürkegazdaság a kommunizmusból a kapitalizmusba való átmenetben meghatározó,amelyhata fiatalok munkaerő,.piaci pozíciójára és: meghatározó szerepet játszik a vállalkozók aspirációiban.
A fekete,. ésszütkegazd~ágfQntos érvényesülési területe az underclassban lévő, vagy
odakirekesztetf:fia.t;lloknalcCvendégmunkások, cigányok.stb.).;·merta fokozódó
versenyben ez azegyedülialternatívájuk (Gábor 1993bJ; :Ak6ntroll-intézményrendszerek szerepe csökken,> a közvetett rendszerek befolyása riő.Akontrollrendsze
rek fellazulása, a negatív alternatíva megjelenése, a verseriyhelyietolyan hangulatot
és életérzést,hoz, amiben.az~ agresszivitás kerül előtérbe (Sárközi 1994).
A szemhenézés a társadalom kettészakadásának tényével nemcsak aztjelenti, hogy
az ifjúságkutatásnak nagyobb súlyt kell fektetni a fiatalkori munkanélküliség, migráció, kivándorlás stbyizsgálatára, de nagy hangsúlyt keUfordítani az ifjúság korszakváltás olyan negatíY\.l111aira, mint az agresszív ifjúságikultúrák és az etnikai
konfliktusokösszekapcsolódása; illetve azon politika felé elmozdulásából származó,
a fiatalok körében.megjelenő társadalmi orientációkra' és politikai .cselekvési formákra, amelyek a.deinqkráciát veszélyeztetik (Gábor 1993c).

Az iskolaireprűduktió 'ujraértelmezése - iskólaés ifjfrság
A nyolcvanas éyekvégére kezdett megkérdőjeleződni az a teória, amely az ifjúság
önálló réteggé válás áról szólt. Igaz ugyan, hogy a nyugati társadalomban szélesebb a
bázisa az .Ifjúság ..önálló réteggé válásának, de nagyon erős szakadék van ott is a
leszakadó társadal111i rétegek és a homogenizálódó középosztály között. A leszakadó
rétegekmaguk:ban foglafják a hevándorlókat, más etnikumokat; a munkanélküli
fiatalokat. A19lencvypes évek. elején Nyugat-Európában ·.láthatóvá vált, hogy az
egyetemikapukkigéles~cléséveL eltömegesedésével megnÖvekszik a konkurenciaharc az elitbe kerülésért?;~za fiatalok nagy részét elbizonytalan,frja.Megjelenik az az
igény is, hogyszl1kíteni .k~lLa felsőoktatás kapuit. Az egységesenJele1llelkedő ifjúság
optimista képe. átalakultpesszimistává, összefüggésben. azzal, hogy az ifjúságnak
jelentős része. kerüL a leszakadók közé, illetve a· közép osztály körében élesedett a
konkurencia harc,valamintkülönösen kiélesedett a verst:;ny aZ,ditbe jutásért. Napjainkban az ifjúság szociológiai megközelítésének két irányánSl.beszélhetünk. Az
egyiket Zinnecker neve fémjelzi,.a másikat Dahrendorf Az egJ'ikastruktúra változásának folyalllatára helyezi a súlyt, a másik arra, hogy ,a táI;sadalmi változások
folyamatában. hogyan értelmeződik újra a szabadság ésadem()krá<.:ia realizálásának
lehetősége, Zinnecker szerint a kulturális tőke felértékelődés~Yel együttjár a társadalom homqgel1.izálódása. Dahrendorf szerint ha ezt n~m )űséri,a szabadság és a
demokráCfia globaliz,ációja, (l wodern társadalmi konfliktusp~ fenpffiC;lfadnak. Zinnecker úgy képzeli él, h,()gy a kulturális javak birtokl~saegye.nlŐa hatalommal
(Zinnecker1992a). Dahrendorf úgy gondolja, hogy adonhatalíni terrénum befolyásolja azt, hogy milyen kulturális monopóliumok alakulnak ki. Az ifjúság helyze-
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tének megközelítésekor ezek az elméletek azért fontosak, mert megváltozott a társadalom reprodukciós feltétele: a társadalomban folyó konkurenciaharcnak az iskola
vált az egyik legfontosabb területévé. A felemelkedés procedúrája úgy változik, hogy
korábban az adott iskola által átadott tudás garanciája volt a felemelkedésnek. A
fiatalnak garanciát jelentett a felnőtt minták követése. Napjainkban az oktatási
rendszer csak keret és a felnőtt minták követése nem jelent garanciát a felemelkedésre. A nyolcvanas években az ifjúságkutatók körében az volt a feltételezés, hogy az
iskoláztatás kiterjedése következtében az ifjúsági kultúra legfontosabb területévé az
iskola válik, a fiatalok mintáinak befolyásolása egyre inkább a kulturális elit-frakciók kezébe kerül (Zinnecker 1992). (Ez a feltételezés népszerű volt a volt szocialista
országokban is.) A nyolcvanas évek második felére ez a feltételezés illúziónak bizonyult, mert a felsőoktatás kiterjedése az oktatási rendszert is egyre inkább a piaci
szféra irányába mozdította el, a fiatalok körében felerősödött az orientálódás a
biznisz világa felé; a yuppie-kultúra térhódítása következtében a kulturális frakció
értékei egyre inkább háttérbe szorultak a fogyasztói ipar és mass mediál( által közvetített fogyasztói kultúra nyomására (Dahrendorf 1994). (Különösen drasztikus ez a
változás a volt szocialista országokban. Lásd: Gdbor & Mdtay & Balog & Kdntor
1994.) Ha Dahrendorf értelmezésében nézzük ezt a folyamatot, akkor világossá
válik, hogy az oktatási rendszer tágulása, globalizálódása nem egyenes vonalú velejárója demokratizálódás ának és az esélyek növekedésének, mert a kulturális javal(
ismét monopolizálódnak. Nem egyszerűen arról van szó, hogy differenciáltabbá
váltak az esélyek, hanem napi alnualitássá válik a tudásmonopóliumok újrarendező
dése. Szinte napi egymásutánban jönnek létre új kódrendszerek, és csak az marad
talpon, ald ezeket a kódokat gyorsan meg tudja fejteni. A kódolás és a dekódolás
feladata nagyban függ attól, hogy a társadalom hatalmi szerkezete milyen lehetősé
geknek ad teret illetve mit ösztönöz. Az oktatási rendszerrel kapcsolatban is volt
olyan illúzió, hogy ha globalizálódik, akkor a társadalmi egyenlőtlenségek eltűnnek.
Ezekkel az illúziókkaile kell számolni, mert mindig létrejönnek új egyenlőtlensé
gek, melyek még az egyenrangúakat is differenciáljál<:, és erősödik a leszal<:adás
veszélye, illetve élesedik a verseny mind a közép osztályban maradásért, mind az
elitbe kerülésért. Éppen ezért egyszerre figyelhető meg a mobilitásban a kapuk
szélesre tárására és lezárására irányuló törekvés.
Az iskola átalakulásának fenti folyamata nem, illetve korlátozott mértékben figyelhető meg a hazai viszonyok között. Az egyik probléma visszavezethető a szocializmusra, ahol egy szűk politikai, hatalmi elit döntötte el, hogy milyen mértékben
jussanak kulturális javak különböző társadalmi csoportok részére. A hatalmi elit a
kulturális javakhoz jutás megosztására, illetve átadás ának erőteljes kontrolljára törekedett. Ennek eredménye a nyolcvanas évekre nyilvánvalóvá vált: a szelekciós mechanizmusok felerősödése (Csanddi & Laddnyi & Gerő 1979; Laddnyi 1994); illetve
az egyre növekvő differenciálódás iskolatípusok között, illetve iskolatípuson belül.
Az iskolarendszer merevsége és a továbbtanulás i lehetőség korlátozása az iskolai
előrejutást származási, nemesi kutyabőrré változtatta, és a hatalmi kontroll akadá-
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lyozta, hogy az iskola - a nyugati mintához hasonlóan - olyan autonómiát biztosító
térré váljon, amely lehetőséget teremt a fiatalok Önállóvá válásának. Az a szerkezeti
merevség, amely az iskolarendszert jellemezte, szükségtelenné és lehetetlenné·iette
azon életkarrier-technikák nyilvános elsajátítását, amelyek kellettek volna a felemelkedéshez. Következésképpen nem vagy kevésbé jöttek létre azok a technikák,arriivel
a különböző csoportok "harcba" indultak a karrierért. Ha valamiérdekmúködött
az elit szempontjából, akkor az a korlátozás volt. Ha kinyíHakvolna a szelep~k,
akkor sem lett volna meg a lehetőség az egyéni versenyre a szorOs :hatalmikontrdll
miatt. A hatalom erőteljes kontrollja következtében.nem volt meg, illetve ko~láto,..
zott volt a fiatalok elit csoportjainak lehetősége a nemzedéki szerveződésekre (Gdbor
& Mátay & Balog & Kántor 1994). Az első probléma az, hogya korábbi monopolisztikus hatalmi struktúra akadályozta, hogy individuális versenyhelyzet alakuljon
ki. A 70-es évektől permanenssé váló válság azonban kikezdte az iskolarendszer
monolitikus szerkezetét azon belül és kívül. A nyolcvanas években ,,lent" és ,,fent"
egyaránt tanúi lehetünk annak a folyamatnak, hogy" a tanuIÓH.atalokértékorientációikban, aspirációikban, cselekvési mintáikbanegyre inkábbelfordulnakaz iskola
által közvetített mintáktól (Gábor 1992a).A nyolcvanas évektő' a tudás kezd felér.,.
tékelődni az egyetemi, főiskolai hallgatókmiÍldenekelőtt azalterrra.tív kultuúílis
mintákat követő csoportjainál. Ezen hallgatók a:z;0ribanaspirációik, törek.véseikiealizálását már nem az egyetem falai között láttákmegvalósíthatónak, hanem azon
kívül a második egyetemen, a szervezódószakkollégiumokban, illerve'ellenzéki,
alternatív csoportokban (Gábor & Balog 1992; BalogI992; Gábor & Bal()g & Mdtay
& Kántor 1994). A hallgatók többsége pedig az egytekiürülóegyetemi:kereteket
felhasználva ingadozott a hedonisztikus,' dzsentris· és kispolgári . minták között
(Gábor & Balog 1992). Az utóbbi tendencia ,Jent"is megfigyelhetóvolt. Például a
szakközépiskolákban, melyek felértékelődtekaközéprétegek számárai és részévé
. váltak a középrétegek social climbing stratégiájának A fiatalok szemében azonban
nem az intézmények falai között lévő tudás értékel,ódikfel-hiszen a tanulmányi
eredmények csökkennek -, hanem az "otdét";és az;zaljáró informális kapcsolatok,
melyek "terévé" válnak az új törekvések kimunkcílásának, illetve elfoga.dtatásának.
Ilyen a szakközépiskolások körében az anyagi aspirációkfelértékelődése, a gazdasági
gyarapodás fő színterének, a második gazdasághak előtérbe kerülése (Gábor 1992).
Minden jel arra utal, hogy ez a folyamat napjainkban töv~bb.folyta.tóaik a szakmunkásképző iskolákban is (Csákó & Liskó& Tótl994).
A nyolcvanas években tehát kibontakozott a tanuló fiatalok aspirációiban, értékorientációiban, életstratégiáiban a változtatás, a változás igénye,. s nem,. illetve kor~
látozottan került sor ezen törekvések nyílt artikulálás ára. Ezjólkitapintrratóa kulturális, politikai életben a nemzedékváltás esélyévelipdulófiatalokéletkarrierjében
a kommunizmus összeomlását követően (Gábor 6:Balög p-Mátay.·&KántorI994).
Ennek egyik oka, hogy az új értékek, orientációkés~s.elekvési;miIltáka.szocializmus
legutolsó pillanatáig a hatalom által erőteljesenkontrolláltkeretek között fogalmazódhattak meg. A másik ok az iskolarendszernek juttatott pénzösszegek egyre kor-
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látozottabb volta. Ennek következménye; hogy az elit körében is felerősödik a harc
a forrásokért, amely együtt jár a fiatalok bevonás ával ,' integtálásával,is.' A harmadik
ok, hogy az elit egyre inkább terhesnek érzi azLa kontroll-rendszert,amit'a párt, az
állam gyakorol. De úgy akarnak privát forrásokhoz jlftni, nogymil1dazokat az
állami juttatásokat, amiket az államioktatásbanníegkapnak,;magukkal vigyék,
kapják meg a magániskolában is. Ehhe,z'tartozik'az a paradoxon is; ami,a80-as évek
közepétől jött létre, miszerint állami kontrollal, kapcsolódnak össze.magiínforrások.
Az állami kontroll azt jelenti, hogy a magánpénzekhezis'csakazokjutn.ak, akikaz
állami struktúrában jobb pozíciót harcoltak ki maguknak. A,foirásokbővülése nem
változtatta meg tehát a kiválasztási rendszert. Úgy válik plurálissáazelitbe jutásért
folyó harc, hogy egyben össze is fonódik a nyolcvanas évek privilegizált op ortjainál a két típusú finanszírozás: az állami és a ,magál1.Köve'tkezésképperiinindkét
oldalról megindul a fiatalok törekvéseinek integrálása; de korlátozásais;.Ennek a
sajátos összefonódásnak az is az oka, hogy az iskohrúgyvált:apolhfka,színterévé,
hogy a hetvenes évektől fokozatosanwengülőpolitikaihataloffi'a,kultúra,.a tudás
magasztos eszméj ébe kapaszkodva prób~ta pozí~i~ját,m~gőrizrd"é$:ellenállni a
külső illetve a tanulók részérőlmegnyilvID,uló ,belső:kihívás,olmák (L~sd.például
fiatalok aspirációinak és az iskola elvárásánakelférését~,sza1anu.~kásÁ(épzőtőlaz
egyetemig. t) Az iskola a nyolcvanas években kivívoté" politik:ai'iciváltságra .épülő,
nem különösebben jó pozícióJát, az egyrefokozód6:külső"piaet\hYPIl1ásellenére
meg tudja őrizni - a fiatalok új törekvéseil1ekfigyelem.beveteleriélküL
Vizsgálataink azt mutatják, hogy a kilencvenes évekbenfolytá.t6diká,tarmló fiatalok önállósodása és az iskolától függedenedése, 'illetve aziskolaszerkeze(iskolatípusok átalakulásával változik is. t A fiatalok önállósodásátsegítiaz'is,hogy azoka
törekvések, amelyek a nyolcvanas években megfogalmazódtak (p~ldáü.L élz anyagi,
fogyasztási aspirációk), "kívülről", a demokrácia~s<'<kpiacnövekVő terh6dításaval
megerősítést nyertek. A fiatalok aspirációi nak , erő telj esebb 'artiktilálqdása viszont
nem jelenti az ifjúság homogenizálódasá,t;hiInem,.inkább.sóks~Ínűbbéválásác· A
fiatalok önállósodása összefügg a hagyományöskoIltrolállóintézményel(szerepének
csökkenésével, illetve elbizonytalanodcisával; acsalad;azisk:ola;atársad;:tlmi szerVezetek és a piac érvényes ülés ével felerősödőmunkmélküliség, a"szah>adiq6i.szcenárió
egyre erőteljesebb hatásával (Gdbor 1:993};Az iskola 'befolyásánakcsökkeüése 'az
ifjúság önállósodási törekvését egyre inkábha2>"utcá.ra'~. viszi,lllelYben3egyreforito-'sabbá válnak a regionális és lokális különbözóségek(Gdbor 1993c);Az'önillósodási

es

t

A különbségek nem egyszerűen iskolák közöttiek, szinte· minden iskolatípusg~tÚthisdíl: akispolM~iéletfel~
fogás, ami búvópatakként tör elő a magyar társadalomban hatvanas évek vé&~tőLSzembeálIítja a fiatalokat a
szocialista oktatási rendszerrel, mint ahogyan szembekerUhazzai 'az. ért(:'!lmiségi;elitis;AJcispolgáriszülőikör:
nyezetből érkező fiatalok érzékennyé válnak a fogy~ft?i, és:kWi)~ös~n ~ . e~~t7111~~.a7;ah~rnttfvJc!Jlturális
minták iránt, amely éppúgy közelíthetÍ, mint el is t~v~lf~hatja.őketa kUlturális .elitről.. . . . ,,',' >. ,c '
:j: E tanulmány keretei nem teszik lehetővé az oktadsLrendszer részletes 'áttekilltéSét: Igen fóntosnak: tártjllk ebh6l a szempoiltból az Educatio 1994. évi Mérleg 199Q-,-199Ac. ~ziiriában.K,!zrfta;Tai!lds,J~.ukdcJ'pérf!r,Set4nyi
Jdnos, Forray R. Katalin, Liskó Ilona írásait.
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törekvések, a munkanélküliségi- vagy .szabadidő-szcenárió ·más~más ·irányba. mozdíthatja el a fiatalokat. A munkanélküliségi-szcenárió héltásanagy mértékben összefügg az iskolasferkezettel, az iskolatípussal, illetve. az iskola helső viszonyaival, is, és
igen nagy lokális különbségeket mutat. A rriunkanélküliségi~szcenárióhan a fiatalok
iskolával való szembekerülésével az agresszivitáséfősödése, jlletveaszürke~ és feketegazdaság irányába elmozdulás jár együtt.As~aba.d~dő~szcenáiióbanaz iskolai dvárásokösszekapcsolódnak az üzlet, al vállalkozásvilágánakelvárásaival, amely növelheti a szembefordulást az iskolával (G4bor1993b).Ez a kétt~ndencia azonban nem
választható elegymást61; vagyis, a fiatalok és. a' külöribözótérségek esélyeinek függvényében.arányeltolódások figyelhetőkmeg.Vizsgálatainkalapjánpéldául Sopronban inkább a szabadidő-szcenárió,' Gyöngyösön a kettó együttes hatása, Nyíregyházán inkibb aniunkanélküliségi-szcenárió hatása figyelhető meg.
A kilencvenes években felgyorsult a fiatálok nenizedéki,szenreződése, illetve szÍnesedtekafiatalok k,ulturálisés karrier-mintáia,középiskoláktólazegyetemig. Az'
egyetemistákkörében.afokozottindivid)J,alizálódás, a fokozott önállósodás (a munkavégzés '. szerepének .megnö~ekedé~e" akiilföldisz~épzésben való részve~ők arányának megnövekedése),az:ifjúkormeglIosszqbbítását1ak,igénye'(a munkavé~és,
házasodásközvetlenüt egyetem utáni foIltosságáqalchárrérbe sz?rulása), és a fogyasztói,·.kulturális'minták,.előtérbe'.kerülésemarkánsanrajzoljakiazegyetemisták

vállalkozóvá, professzionális ': szakemberré ,"yálásának?igeIlyét . (Gdbor ·&·Mdtay &
Balog & Kdntot 1994). U gyanakkorIllegfigyelhetó* alternatív kulturális, inkább
az egyetemisták elitjét;, szakkollégistákatjellemzÓlllinta.Mindkettőmintául,szolgál
a középiskolások számára is. Nem ,hagyhatjukfigyelmen ' kívül. azonban azt sem,
hogy 'az egyetemisták körében is nagy szerepet .játszik az elbizonytalanodás és a
hajdani "gazda.sági biztdnság''.utánivágy,amelyszinténkövetésre talála középiskolások körében~ különösen a válságövezetekbell. Azifjúsági'miniákkialakulásának új
jelensége, .hogy.,Jent" isszervezódnek; illetve lentről Ístérthódítnak sajátoskulturális mihták,amelyekközülleginkábbfigyelénireméltóaski~head',-jelenség,', mint
agresszív~kulturális .minta (Sdrközi1994)~
Az ifjúságkutatássz~mpontjából:ezek a! j~le~ség~~arrahívJák fel á,figyelmet, hogy
az iskolát egyre, inkább úgy:is kelltekintenünk,mint a fiata1okértékorie~tációinak
színhelyét, amelyben egyre inkább öriállQkéntjelehik meg atanul6kvilága; illetve
sokkal. nagyobhh~gsúlyt kell fektetnünk arra, hogy az, ifjúság önállóságának megnyilvánulása nem 'értelmezheto a regionális, lokálissajátosságökümeretenélkül.

A skinhead-jelenség
A skinhead-jeienségsokféleképpen' értelmezhe~Ó'cAz:ifjlÍ~ágkuta~?k,töb~sége azt a
felfogást ,fogadja el, mi szerill~p' ifj .tÍsá9i,~lilt~r~,~~sz~.,i\ZJ~ú~~g~~.kpltúra, lci~aku
lása ViSZQftahhoz,<1~iyiliz.ációskQrs~~t,4s~o~~ötÓ4i~,~~1y,.~.lWtva,né1s.,~y~kben
indul meg Nyugat-"Eur6pában.ésaz,EgyesültÁllan:l0;~~~;·.1k~l"sW31t~~lényege
az ifj úság autonómiájának növekedése,.az iskolai individuális verseny 'feléitékelődé
se, a fiatalokat közvetlenül ellenőrző intézményrendszer - család, iskola, társadalmi
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és politikai szervezetek - háttérbe szorulása, és felváltása közvetett ellenőrző intézményrendszerrel, amelyben meghatározó szerepet játszik a fogyasztói- és szolgáltatóipar, valamint a tömegkommunikáció. A korszakváltás lényege a fiatalok lázadása
a felnőtt társadalom értékrendjével, intézményrendszerével szemben, illetve azon
törekvés ük, hogy saját értékrendjüket, életformájukat a felnőtt társadalommal elfogadtassák. Ezt nevezzük ifjúságcentrizmusnak, melynek kifejezője és realizálója az
ifjúsági kultúra, amelynek a hatvanas évektől különböző formái alakultak ki. A
nyolcvanas évekre meghatározóvá vált az alternatív kultúra (alternatív békemozgalom, környezetvédelem, új vallási mozgalmak), a fogyasztói kultúra (diszkó-, videórajongók), illetve az agresszív ifjúsági kultúra, azon belül a skinheadek, a skinhead-jelenség. A nyolcvanas évek közepéig az ifjúságkutatók úgy gondolták, hogy az
ifjúsági korszakváltás - összhangban a modern társadalmak egyre szélesedő középosztályának létrejöttével, az iskolarendszer kiterjedésével stb. - mintaadójává az alternatív kultúra válik, amely egyet jelent a társadalmi sokszínűség tolerálásával, a
társadalom intézményrendszerei demokratizálódásának, pluralizálódásának elfogadásával, illetve az arra irányuló törekvésekkel, és a fiatalok közötti különbségek
(település, nem és faj) kiegyenlítődésével. A kilencvenes évek elejére világossá vált,
hogy ezen elképzelések illúziónak bizonyultak, az ifjúságcentrizmus egyre inkább
összekapcsolódik az intoleranciával elsősorban a tizenéves, alacsony iskolázottságú
fiúk körében: növekszik a másság, az intézmények demokratizálódásának, pluralizálódásának elutasítása, az erőszak, az etatizmus tisztelete. t Ez összefügg azzal,
hogy a modern társadalmakban sem valósult meg a társadalmi kiegyenlítődés, sőt
fokozódott a kettészakadás. Nemcsak a felemelkedési esélyek növekedtek, de a
leszakadók tábora is, amelynek szemléletes jelensége a fiatalkori munkanélküliség, a
bevándorlók, külföldi munkavállalók szegregálódása, társadalom alatti osztállyá válása, illetve az ellenük szított gyűlölet felerősödése.

Szimpatizdlds a skinheadekkel
Magyarországon 1989-ben az egyetemisták S%-a, a gimnazisták 90/0-a, a szakmunkástanulók 13 % -a szimpatizált a skinheadekkel. Az iskolatípusok szerinti különbségek mellett a nemek szerinti különbség is erőteljesen kirajzolódott: az egyetemisták
esetében a fiúknál 80/0, a lányoknál 40/0; a gimnazistáknál a fiúknál 9%, a lányoknál
50/0; a szakmunkástanulóknál pedig a fiúknál 150/0, a lányoknál 11 % volt arányuk
A szimpatizálás alakulása már 1989-ben is szoros összefüggést mutatott az ifjúságcentrizmussal. Az egyetemisták körében az ifjúságcentrizmus csökkentette (4%-ra),
a gimnazisták és szakmunkástanulók körében pedig közel azonos arányban (18,

t

Az egyik vizsgálati m6dszerünk a skinhead-jelenség szociografikus feltárása volt, erre Egerben került sor. A
másik megközelítés kérdőíves vizsgálattal történt három városban (Sopron, Gyöngyös, Nyíregyházán), 225
fős tanu16i mintán, 1993 novemberében; melyet 1994-ben pedag6gusokkal, városi tisztségviselőkkel készített
mélyinterjúkkal egészítettünk ki.
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illetve 170/0-ra) növelte a skinheadekkel szimpatizálók számát. Ez 1993-ban az
egyetemisták és a gimnazisták körében kismértékben csökkent (2, illetve 8%), a
szakmunkástanulók körében viszont jelentősen növekedett (310/0). Folytatódott az
ifjúságcentrizmusnak az agresszív ifjúsági kultúrára gyakorolt hatása: az ifjúságcentrista egyetemisták 3, gimnazisták 13, a szakmunkástanulóknak viszont SO%-a (!)
szimpatizált a skinheadekkel.
1989-ben az ifjúságcentrizmus ifjúsági kultúrára gyakorolt hatása elvált a politikai
érdeklődéstől, az ifjúságcentrista fiatalok kevésbé érdeklődtek a politika iránt mint
a felnőttminta-követők. Az egyetemisták körében az ifjúságcentristak 6s o/0-át, felnőttminta-követők 860/0-át; a szakmunkástanulóknak pedig 23, illetve 310/0-át érdekelte a politika. A gimnazisták képeznek csak kivételt, ahol a fenti arány 60,
illetve 57% volt.
1993-ban a gimnazisták 38 % -át, a szakmunkásoknak pedig 90/0-át érdekli a politika. A gimnazisták körében a felnőtt mintát követőknek 30 o/0-át, az ifjúságcentristák 400/0-át; a szakmunkástanulók körében viszont a felnóttminta-követőket
egyáltalán nem, az ifjúságcentristáknak viszont 23 % -át. Az egyetemisták körében
pedig kiegyenlítődés volt megfigyelhető: a felnőttminta-követők 63 % -át, az ifjúságcentristáknak 60 o/0-át érdekelte a politika.
Az ifjúságcentrizmus politikai érdeklődésre gyakorolt hatása összekapcsolódik a
fiatalok politikai cselekvésének megváltozásával, a posztkonvencionális cselekvésformák elterjedésével, melynek skálája az aláírások gyűjtésétől az engedélyezett demonstráción át a polgári engedetlenségig, végső soron pedig az erőszakos protestcselekvések - köz és magántulajdon sértés, erőszak alkalmazása rendőrökkel és más
személyekl(el szemben, fegyver és robbanóeszközök alkalmazása - elfogad ás áig terjed. Az ifjúságcentrista fiatalok legmarkánsabb jellemzője, hogy inkább fogadják el
az erőszakosabb politikai cselekvési formákat, mint a többiek. Például az ifjúságcentrista középiskolások 26%-a támogatná a közlekedési demonstráció t, 230/o-a venne
részt polgári kezdeményezésekben, és 11 % alkalmazna erőszakot rendőrökkel és
más hivatalos személyekkel szemben; a fenti arányok a többi középiskolás körében
viszont csak 14, 10 illetve 4%.

Skinheadek avagy piac és politika. Két korszak
A magyarországi vizsgálatok adatait áttekintve azt találjuk, hogy a skinhead-jelenségnek két korszaka különíthető el: az 1989 előtti, és a rendszerváltás utáni időszak.
Azt látjuk, hogy a skinheadekkel szimpatizálás életkor-, nem- és iskolaspecifikus. A
szimpatizálók a középiskolás korosztályból, mindenekelőtt a szakmunkástanulók,
különösen a fiúk köréből kerülnek ki. Az iskolaszerkezeti szegregáltságot alátámasztja az ifjúsági kultúra szegregáltsága: 1989-ben is élesen elkülönül az alternatív
ifjúsági kultúra, amely az egyetemista, gimnazista fiatalok egy részének mintája,
valamint a fogyasztói és agresszív ifjúsági kultúra, amely a szakmunkástanuló és
szal<középiskolás fiataloknak jelent mintát. 1989-ben az ifjúság lázadása még elvált
a politikai érdeklődés től, a politikai cselekvéstől. A politikai érdeklődés általában
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élénk volt és a fiatalok többsége az ellenzéki politikai· pártokat ésa· kommunista
rendszer megdöntését támogatta.
Az 1990. évi szabad választásokat követő időszakban fe1gyQrsult az ifjúsági korszakváltás, felértékelődött az iskolai ifjúsági korszak fontossága. Ez azt jelenti, hogy
az iskolától nemcsak a tudáshoz jutást várták, hanem a szaba.dic:i§~,sport-:Jevékeny
ségek megszervezésének, a tanuló i önállóság tiszteletben tartás ának, az iskolai élet
belső demokratizálódásának lehetóségét is, és foközódóttazlgény az egyetemi kapuk még szélesebbre tárására.
A szabadidő-tevékenység kibővülésének, az aktív szaba~idő--t~v~kenységi formák
előretörésének lehettünk tan,úi~Látványos az ifjúsági kulturális stílusok sokszínűvé
válása, illetve az azokban bekövetkező alapvetŐfordulat~~zúj:ideálavállalkozó, a
yuppie. A materiális értékek felerősödnek, és az 'ilyenfiatalok politikai érdeklődése
válik meghatározóvá. Növeksúkatársadalmijöv-ŐoptimistalÍlegítélése, csökken az
ifjúsági kultúra származási, nemek szerinti meghatározottsága.
Azzal egyidőben, hogy a fiatalok' piackonform;magat~rt~sá'~lőtérbe;kerül, tanúi
lehetünk az alternatív ifjúságiikultúra hanyatlásának ésaz'agresszív ifjúsági kultúra
előretörésének. A skinheadekkelsfimpatizálás rés~évé válfaiffjúságláZadás~ak' az
ifjúság lázadása pedig ösztöIlzőjévévált a politik,ai agre$szí~-8r~te~t--cs'ele~ésnek.
Mindez akkor, amikor a fiat~okpolitikai érde~őclése c~~~?n:":Azifjúság lázadása
és a politikai agresszivitás összekapcsolása magyarázatraszoruLA.fiatalokmintakövetésének két szélső pólusa:a.yuppiekés skinhea:dek.MirrdJ{~ttő ápiathoz eroteljesen kötődő "szenvedélybeteg;ség'?tA yuppieka'gazdasági;;űileti'katfierérdekében,
a fiatalság gátlástalanságávaltötekszenek a felI1őtttársaclal()111mal v-a!óilltegrálódásra, mint nyertesek. (A középiskolások 54, a girririazisták50,:a:~iakmllnkástanulók
59%-a szimpatizál a yuppiekkal.) A.skinheadekai;oktatásii~tézményrendszerés a
piac perifériájára sodródva~átlástalanullépnekfel a náh~_k mégin~ább 'perifériára
kerülteld<el: a cigányo kkal, miflt~-piaci harc ves~teseive1s7~I1J.~e~.Ak~ntraszt~t jól
tnutatja, hogy a yuppie- és ski?head-minták legin~ább:f'~~~u?k~stan~lókköré
ben találnak követőkre, illet\T~az~k~an a helyit~rsad~riI~pa:n,~ollegélesebben
rajzolódik ki a gazdagok és szegények közötti k~lönbség.~'·(P~t~á~bSopron,?yön
gyös és Nyíregyháza városok cKözülSopronban legkevésbé, Nyíregyházán leginkább
szimpatizálnak a skinheadekkel. )Azátmenet saJátossága,h()g}'aperifériára ketiilés
a piacon - amely politikai. agresszivitás sal páraslll·~ magá 'utárivo.njai:l' skinheadek
gáttalan sodródását a politikaiperifériához, valamint a skirihea~-Jeleriség erősődését.
Figyelmeztető, hogy az átmenetbenaz ifj úságikultúrát cmeghatározza azaz ellentmondás, amely a fiatalok piaciszereplővé válás á és ;az örökölt állarnszocialistá okta-

t

A "szenvedélybetegség" kifejezést Rc~r~ndprftól vettük át. Az.ifjlJBághozírtjeg)'f:~~(;l~~;el'l\'lz~hal1gsúly?zt,a,
hogy a nyolcvanas években a fiatalokn~\el~rnált - nyilvánvaló~ivonzó .__ kétc~le~itel~e~v.u.: egykö~ös yonása: mindkettő "szenvedélybetegség". cAz egyik a pénz kábuIata.ainásik~zenve1élyp~diginkábbsok~ake
rül, mint hasznot hajtó. A csúcsra jutás helyet~ kivonulni a t<úsadalomból:-ezrnY1Íjtj<La,kábítós:z;er-élvc;:z;et

(Dahrendorf1994).
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tási intézményrendszerváltözatlan fennmaradása között"húzódik Az ifjúsági kultúra ezért inkább fordul a a szenvedélybetegségek: a menekülés, az agresszivitás, mint
az alternativitás irányába.

Következtetések
Az egyiklegfontosél~bkö;vc;tk~zt~t~süIlk,l1()gy~a~jfjLÍsá.gk1J,ta.tá.skiindulópontja az
ifjúság azon társadalmi folyamatokba történtbeágyazása,amely~k a kommunizmus
összeomlása után gyp'rstlltak.· fel·. térségünkpen, . sm~ly~ek . sal"kköv~i .•"a.". piac és a
demokrácialciépülés~. Azt .állítjuk,hogy~~enJolyamatokmegértéséhez újra kell
értelmeznünk tér~égünkben:a,szocializmuslsz~repé~"illetveazt,hogy a szocializmus
milyen társadalnü fejl6désúFqlyamatokatszakítottmeg'Il1ilyentradíciókat táplált,
milyen hagyoIIl~nyok~ledtekj."ékdnekÚjjáadeInqkráciaés piac kiépiilése során.
Azt állítjuk továbbá, h()gy a.nYQkvapas .~v~kyég~r:e lle.mcsak Kelet-Közép-Európában, de az egés~ yihígh~oIY~Ilúj t~ndeJ:w!:íkjeletiIlek IIleg,p~ldául . ~. underdass
létrejötte, ;::m~elyekÚj; f()lyam~toka.tind~tat1.akmegafejlett világban, ,és drámaian
érvényesüln~k térségiJ.nkb~l1.is.

Állítjuk,hogya~~~()kr~cl~ré~'PfackiépW~s~velh~á,I1kban.J~lgyQrs~1t az ifj úsági
korszakváltás . EIlne]{R~;:ua..p.~IIl~et]{öÚ·ha.t4spkszet;ep~Il~kfelei"ó.södése,. azon belül
is a fiatalok.aktíYsz~replő~éNáJ~~a.·ap:ia.c()n~jp.]{()rsza.l<:v#tásfelgyorsulásajql kifejezésre jut azi.skolr egyr:erneghatározóbb,~öl1t<5tén~e~őy~,v@ásában aziifjÚság életében. Hangsúlyoztuk, .hqgy~zIle,l11egyszer4~nFsak<l1;; i~kolai tlldás fel~rt~kelődését
jelenti, hanf:1TIazt is,JlOgya.~ iskola válik Clf1atalok'tá,rsadal1l1i .ésértékorientációjának, cseleb'ési ,.J,11iIltáinélk· fős~ínterévé, ar;n~ly .•egya,ráI1tjelenth~ti az . iskola által
közvetített.tudáself9gadá~áhill~tyetlutgsítá§~t.Ha.J}g~4Iyoztuk, hogya..uyolcvanas
évektől nyomon ,kíserhet(S .:g a. folYama~,h~gy<ln{()r<illlnak el atanulóJ1atalok az
iskola által !kö~vetített.Jlldá§tól,:.all1ely n~mhp~tJ;,aclí<:ÍÓt,jelent:ett, hanem ellenkezőleg, demqlu-~ciaé~,pigqk8Ilfqt,m;cs.e1ek.v~§iiwinté,Íkfi~hY{ulását;,s. miI!~ez hozzájárul t ahhoz~.hogy az ,ifj 4s~göIJ.~I<)sodásaf~lgy~J~t);lt. J\.l~hóztuk,hogy ak:QlIlffiunÍzmus összeomlása.utáI1bes~élhetünk:arról,.h()gy ·megt~remtl;1etéS . ·:l, fiatalpkönállósodásának esélye,'melYIlekkifeje~ój~:az ifjüSági-kultúra,sokszínt,Íyé :válá.sa)és az is,
hogy az ifjúságikultúra.egyreJonto~.abb.szerepet·játszik~ fiat<Jlok társadalmi, politikai cselekvési mint~l1akkialakí:t:ísá.ban;MtishCl11g~ÚJy()ztukviszont, hogy ez a
folyamat nemkonfli~tt.lsll1eI1te§, 5qt, a gC::Il~f::íciósk()nfliktusok.növekvő szerep ével
kell számoln unk, .lqk:ílis, regipnáli§ és n~fl1lzetköúsz,int~nis~
Azt állítottuk, h()gydQn~ő :lfié1.talokkuhqrális, olclaltólv;llq,megköze1ítése és olyan
metodológiai megközelítés,. amely lehetővéteszi a interk~lturális összehasonlítás
vizsgálatáLAz ifj úsá~~entriztIl~~ ~izsgál~t~ö7h~?~úlyo~t~k továbbá, hogy olyan
metodológiákki1()1g;()~ásaszijk§éges, .' aIll:elyképesjel~ztJ.i~1;okat a k0rf~ikt~sokat,
amelyek a fia.!CJ.!okfok9~q<iój)lJ.állQsod~:íy~aj()vQberr,wás.ésmás ,mqdon. vetőd
nek fel lokális; regionális; illetv~nemzetköziszinten;
GÁBOR KÁLMÁN
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