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ami szervezett, szabályozott, látható, közösségi,hiv~tal2s és
manifeszt, az ellenkezik magával a vallásossággal. Ezéire!~
lenkezik a vallásossággal azegyhcízésaz egyházszini!:>ólllm
világa, sőt -az egész egyházi iánításis.' ," ' ,Vallds - Isten nélkül A keletnémet fiatalok irtózása mindentő!, ami szervezett - menekülésük az egykoriállamhatalomerőszakoskodása elől a magánéletbe, az érzel~~.k _~
az eml~kek világába-, elzárja őket ayallástöftén~t g~~dag
hagyományaitóL Minthogy ~indertelutasíta?al<'~llli
szervezett, manifeszt, hivatalos;~özösségiés Iáfuató;az emberi -vallásosságot és szimbólulll;lit _sem' hajla~dók 'an~ak
fölfogni, amik: a nlÍndenkor és mindenütt velünk lévő
vallásosprediszpozíció kifejeződésének.Eh~lyett kultúrtörténeti jelentést keresnek éstalálnakezekben a. szimbólumokbaÍl- mint például a keresztben, ahogy fönte~b idéztem -, és _így. egyúttal- el is i~egenítikmaguktóL(ABiblia
eszerint "csöndes Órák' 0Ivasmánya'1; ",pölcsességekkönyve", Vagy ,~gyszerűen c:sak"az a üadi~io~álisk?nyv,ainitaz
emberIl~IHllik ott tartania a könyvespolc:án,minta~za
kácskönyv~t, ésnéhabelenézni, ak~t:S~k a sz;tká(5kQIlYV9be ... " A betlehelIli qil1~p;,zsidó~sil1ap", .Dáviqcsillag,lészben a fájdalomé és megaIáztatásé; részben azónban'azagresszívizraeli politikajelkéHe.' ,__ ,_, •_'_ •. ___ , __ ._"
Nem a szimbólumok jelentik és fejezik ki a keletnémet
fiatalok 'vallásos~ágát,hanem. _azo~a jellégzet~s'el~~rések,
amelyek~yugatiés keleti német fi~talok-érté~r~Ilds~eiében
voltakkimutat~atók. Askálán,amely fontosésn~mf0ntos
dolgokat említett; mindkét országrészfiataljai köiötta labdarúgás.bizónyult legkevésbé fontosnak, a szerele pedig
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a legfontosabbnak. Abban is közösek voltak, hogy a hagyományosvallási és egyházifogalmak(Isten,vall~,JézUs,
egyház) a' semleges mezőben' helyezkedtek el- Istel1~ogal
ma valalllivel fontosabbnakbizonyUlt,mi~~~ mondj~k,az
egyh~é: mégiseltö~fült, lllondjuk,a boldo?~ág,a b~,á~, az
anya vagy acsalád;mellett. Ennrit tehát ,a kö~ösértékítéle
tekről kelet és nyugat között., A már~már drárn~i_külgnbsé~
gek azonban legalább enriyiresokatm?I1d~nak A keletl1émet fiatal()knak kevésbéfontos a bold?gság, minta nyugatiaknak;fon~osabb viszont a barát, az anya ésa család. A
keletnémet fiataloknak fontosabb az apa, mihbnyugatiaknak;, kevésbé fontos viszont a szexualitás. Míg a karriert
mindkét -csöport egyformán -értékeli (közepesen' fontosnak), addig a vezetőállástés-arulájdOnta nyugatiak értékelik többre, és a keletiek kevesebbre;
Kollektividéntitdsból polgdrió'nfudát felé. Amunkacsoport
így foglalja össze a keletnéinerfiatalőkvalIáSósarculatát.
Ezek a fiatalok kiábrándultakahivataJös szerve:etekből,de
még nemé.rtek megvilágiasJön~lóságra és 91agabiztossápra. Ehelyett tradicionális' közösségekbefogódzkodnak.·~
közösségek:közt azon~ariazegyházn~~evés,hely jut vagy
semmi. Av'aJlás·legyen ~s maradjon magánügy.
Az így fölf~~?ttvallá~osságbá azut~ okkult ta~ok,újval
lási mozgalmak; természetgyógyász hiedelmekdölfokozott

érzele~v}lág!és irracionalizmus nyomulnak - mindaz, amit
New Age néven szokás összefoglalni. A keletnémet fiatalok
vallá~i;tr~uladtegyre nagyobb Illértékben h~t;irozz;lk meg
a keleti vallási mozgalmak, olyan ál- és féltudományos tanítások, amelyek közösséginosztalgiákra és kielégítetlen
érzelmekre apellálnak, és amelyek a tradicionális valIásosság szerepét töltik be.az -újra f?rmálóqó társadalomban.
Vallástudományi viisgálatok kellenének hozzá - és etekintetbell Barz' munkája nem erős -, hogy' megállapítsuk:
mennyi' ebbenazáltalários, aZ ipari t.áisadalom fiatalságára
jelle~ző fejl~tnény.~s 'mennyi vajon egy t?tális társadalomból éppen kiszabadulni igyekvő közösségjellemzője? S
amiglindezt még bonyblultabbé teszi:'rnennyit színez át a
tradíció: a keleti német, a porosz .(siász; thüringiai, brandenburgi). hagyOmány? '. Eieketakérdéseket .Barz nyitva
hagyjá~t~ár~emisennek a kutatásPakakompetenciája.
De nembaj,hogy'l1emválaszol ~alaCflennyj kérdésre; már
az is~agy ,dölog, ?ogy megfogal1Tlaz~aőket.. Egyrészt mert
segít megismerni egy~~lágot - az egykori NDK-t -, amiről
azt. Wtt~~, hogy ismerjük, és amiről . kiderül, .hogy nem
ism~rtük.Másrészt m~rt'ezeka kérdések segítenek abban
is, h~gyKelet-Közép,"Európaés benne'a magyar' fiatalság
hasonIÓ.k~r~éseit is' megfogalmazzuk. Vagyis segít megis'c

merk~dniönmagunkkal.

(HeiJerBarzletal): Jugend und Religion,
Leske undBudrich,1991~1993.)

I~III.

Opladen,

Kozma Tamds

YUPPIE-YUPPIE
Hav~laki k~zéb~veszi Richar~'.Kerler Die Yuppies cÍmű
könyvét, ne számítson precíz szociológiai munkára, de
klasszikussz()Ci()gráfiaileír~ra sem. Annak ellenére, hogy
a szerzŐ aze1?6 fejezetben igyekszik definiálni az általa
vizsgált réteget, nem ad szociológiailag pontos behadrolást. Kiindulópüntját rriarketingstratégiai kutatások jelentik. Ezek fogalmazták meg magukszám~ra ezt az ún. céIcsoportot, amelynek fogyasztásáraa"piacnak érdemes odafigyelnie. Eszerin.t ayuppie(,;Eúro"yuppie") olyan 20 és 39
év közötti, magasan képzett és magas jövedelemmel rendelkező' "fogyasztás:.:barát" csoport, amely jelle[l1zően a nagyvárosokbanv~gyaz()k közelében él. Ennél többet - nem
tudunkmegdefinitíve a vizsgált ,rétegről,~em tudjuk
meg, hÖllnal~ jöttek, . ,ll1~lyeíl egyébszempo1tok alapján
határolhatókel másréte~~ktől,.I.ni indokolj~aterületi és az
életkori korlátot. Nemtudj~k;mit jelent amagas képzettség, formális végzettséget, vagyvalaJ?ilyen megfoghatatlan
szakmai tudást.
A könyvből a későbbiek során ahiányoltllleghatározásból
sok minden kiderül, vagy legalábbis sejthető~Végső soron
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a fenti defin(c:;iót ki leheme egészíteni azzal, hQgy" ... és
életvitelére jellemző mind,ai,anliebbena kön}'Ybenszere~
pel". Ennek megfelelően valójában egy fogyaszt<siréteget ír
le Kerler. E réteg életmódjával, Jo,gyasztási sz()kásaivalfog~
lalkozik a továbbiakban. Ennek egyes· elemeit 111utatja, be
számunkra nagy7nagy ismeretanyaggal, .de. nem"bizo~yít~
ható" módon~Hiányoznak a SZQciolQgi~ijrodalotriszáraz
tényadatai, dehiányoznakaz egyedi szociografihls leírásök
is. A szoci~grafikus tapasztalatok szisztematikus· feldolgo~
zásának tűnik a könyv, a'i~pfaj. ily módon valamiféle
"absztrakt szociográfiának'~iCtekiI1thető.
Nem derül ki, hogy a szerző milyen ismeretanYagratám~
kodott könyvemegírása§oráQ,Jólismeria~izsgáltréteget;
minden bizonnyal hos~bb,ideig.éltkörülött:ük;nemki~
zárt, hogy Ő maga is "yuppie"; Igazi yuppie~nak természetesen nem tekinthető, hisz a"ld~szik~S'I!YllP:pi~.meggyő~
ződéssel teszi, . amit . tes?, .'.nem.:el1gedQet~;fl1~g.:m;}gának,
hogy kívü1rőllássa, láttassam<lgátgekelet:közép7ewópai
yuppie-nakmegfelelne Kerler, .hiszel)bi7-0~y()stf"ólságtar
tással, s (ön)iróniával figyeli,etörek\'ő, 1átszólag,<lhagyo~
mányos társadalmi .normák~~ok~()kellenláp-dó,ide <lZt
más formában.vagy megideolqgizálvaréghen m~gi~átvevő
réteg viselked,ését, mindehn<tpjflit. .
Megtudhatjuk; . hogy a. yuppiejnenriyir~elvetN?-o~yos
hagyományoscértékeket: .a. presztízsf()gyasztás.t;,hlXu~t, a
divatot, s mÜldent, ami; kommers~naktekinthet§; l<erler
nem értékeli ezt a fogy<lSztói szokást,.111egelégszikaleírásukkal. Könyvéből mégis az derülki,hqgy.a yuppiekalapvetően két rétegtől. igyekeznek .magllkat .• elhatá,t:olni: egy~
részt a szegény, alázatos, kiszolgáltatott (kis)polgári.rétegektől, másrészt attól az arisztokráciától, atnelykészen kap
mindent, mindenekelőtt a tud4srésapénzt .. Ez alapján
sejthető, hogya yuppiek gyökereit '<l7-' előbbi:rét~gb.enkell
keresnünk, ők maguk pedig az utól1bi.felét<LftaIl:1k.. Jer~
mészetesen rossz startpozícióból .indult~, .p~ille~~~dni
nem tudnak; ezért· kénytel~nek elhatárohúmagukataz
arisztokráciától.Ezért alkQttakújértékeket, al~totta)cJi
maguk számára jellegzetes viselkedési szokásokat. ELkell
határolódniuk,· hogy megtaláljahelyüket, :megvalósíthassák
önmagukat.
Ennek megfelelően alakították kiéletvitelüket, amelyben
egyaránt fontos helye van a szakértelemnekés az élet élvezetének. E kettq ötvöződik abban, hogy a yuppir;: mindent,
így a munkáját is örömmelésélvezetteIvégzi.
A yuppie m<lgasan kvalifikált szakértő,aki.büszke a,tudásá"
ra, akit meg kell fizetni. Ha meg~ietik,akk9rajövedelmét
is el kell költeni, .mégpedig.szctkemberhezIl1éltó.rrl<Scl()Q,
Ennek értelm~hen minden mással szemben a minőséget
helyezi előtérbe. E;z.érr az igazi yuppiecsak kiválóterméket
fogyaszt. Hogy mi a kiváló, aztl1).inden igyekezete ellenére
sem tudja minden esetben eldöntepi. HOgy mégi~ tarthassa
magát elveihez" ilyen esetekben kétféle. megoldás.kínálkozik számára. Vagy bizonyos m:árkanevekhez ragaszkodik,

amely márkanevek számára a minőséget reprezentálják,
vagy az ismerősei, barátitapasztaIatait hasznosítja. Általá.:
ban az előző módszerhez folyamodik; ,hiszen ő: a magaSal1
kvalifikált~emherm<lga.i~· elrudjadönteni;'mire van
szükség,t:.1):rtriészetesen az igényeinek rIlegfelelő:termékei
ket,· szölgáltatáso~;wyásárol,s termésu;tesen.szigorúan ,a
haswosságukszednbálaszt:. Neki tudnia kell,fui a:.jó,.s
mir(!.v;}n~iiksége,!Épp.~nezért,pr;:nl~vetheti ,alá m~át
minden~éle divatnak; nem szolgáltathatja ki m<lgátegys~e
rűell:a reklámnak, sőt még ah<lfátai~.aksellligen. IndividuálisMny, aki mindenről· szuverén mó.don' d911t~
Azt.l11;Ír nemigeplátja 7tehetjiikmi hozzá -;hdgyfQg}'asitásának erős yálasztéki korl#ai<vannak, Ré~benezért nem
tudteljesenszuyeréndÖhtéseket hozni. Egy adott kínálatbólwálaszthat, ráadásulllS;}jáNllaga általmegszabott kox~
látokon belül,. így aztán .a. yuppiek mégiscsakelkezdenek
egymásra. ~asonlítani;a.nnak!~llenére,hogy ~Jegalábbis l~~
szólag ~ ,ennek épp .az<ellep~ezőjére.törekednek. Per~
olyailisten igazából az:t!llenk~ójér~s~m.törek~Úki· hisZen
ő isugyanolyan;társadalmilépy, mintrIlindenkimás,sh~
azt szeretpé, hogy befogad,j~"s e:la.~7-akértelme melh:tt
nagyon f011tOS. elelJle az éryé~Yt!sül~sne~~-::-, akkor mégis 7
csak hasonlíta~iakell a.sajátrétegéhez. Nem mindenben,
de főbQ.yonása.ibanigefl;Nem.kell.ugyanminden(;pon~o
san lekoppintania,másciknSI, de alapvető szokásaiqan nem
különböihetakörnyezetétől.

Nézzünk,. meg, hogyan is kezdődik egy tipikus (német)
yuppienapja•. (Kerleralapján"saját.interpretáciR~an).·Reg-:
gel felkel, felöltözködik, vagyis felveszi márkásflrmernad~
rágját, a klasszikus mgolszab;ÍsúzakÓt,köt egy hozzáillő,
szerény nyakkendőt'lllajdmegtölti'azsebeita személye§
tárgyaival: az a.r5hai~álÓ tokha.bÚjtatottaranyozott Park~r
tölt!)tollal, a bármikorszükségessé yálóIlapsz~müveggeL(a
könyv írása .ót;} ~zemélyes. tárgyai·· bizol1yára" kiegészültek
egy mened~ernaptárral) , felh tÍz. ~gy PenIlY Loafer, cipő,t,s
máris cindIllhat.
.
No ,nem .amlmkahelyére,banemelő~ör reggelizni. Egy
valamire. való yuppie ugyanis nem otthon reggelizik(leg~
alábbis nem mindig), .hiszenneki nincs ideje a reggeliké"
szítésével· bíbelődhi .. Hogy mit reggelizik, nemmondható
el pontosan, hiszen'n agy hangsúlyt helyez az egyéniségének
megfelelő étkezésre. MiÍ1denesetre vannak jellegzetes; gyakorta előforduló ételekí . mint .például a Jrissennyomott
citromlé, a különböz6 reák, a joghllrt Ehhez eszikfrissen
sütött croissant-t, válas?t a j,nagyI11 a receptje, szerint
készült" lekvárokból,e§eclegmüzlit kér, amdyc\egaIább
hatféle - természete§ennagyO,ll;egés7;Séges ~ Wag egyvele~
ge. A reggeli nélkülözhetetlen ,~lel11eaJriss gyünii)lcs, vagy
a főzés elő~t közvetlenülpörkqlrkávéb?Lkészültfekere.
Utána,indulás a munk:J,helyre, szoli4megjelenésű, de min-

am

den~ényelemWe!,technikai újdorisággalfel~ereltautóval,

amelynek hátsó ablakában egy lezserül elhelYezett teniszütq
jelzi, hogya tulajdonos természetes módon élvezi az életet.
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Az életélvezet fő terepe egy szolidan, de celszerűen felszerelt
iroda. Fehérre festett falákkal, minden "ízléstelenség"nél~
kül, de a legmodernebb tavközlé:si és számítástechnikai berendezésekkel, s mindaztalfelszerelve, ami lakójának életét
megkönnyíti. 1987-ben, a könyv írása idején ezt egyszetű
en még a számítógép és atelefax:repreientálta, azóta ezek
annyira általánpssáváltak, hbgyniárah1<Írközöttük iscsak
a jobb minőségűek,>anagyobbteljesítményűek ésa minél
több szoIgáltatástri}'újtók'~Iégíthetik ki Iegirikáob a szakterületükön,erőteIjhenérvényesülni'akaró hasznaIóikat.
Folytathatnánk t?vábba sort: Mindenhol csupa célszerű
ség, praktikum;, s~hol semmil,ux~s. ,Ugyanakkor minden
azt fejezi ki, hogyylippie élvezi az életet A munka'öröm
számára, nem pusztán az érvényesülesfőterepe; Nem eről~
ködik, könnyen éri el s~akmai céljait,his~en 'ő,szakember,
nem kell küzdenie az el?~e~aladáséIt.Mint komoly~zak~
embert kell őtmegfizet?i;deelisvárj~,hogym~gfizessék,
hiszen nem'a vagyo~osrét~gekb~lszármazik. Szám,ára' tehát létszükséglet, a magasjövedele~; afogyasztásiswkásai
pedig éppen' azt ,tükrözik, ,l1bgy megfizetik, ,tehát jó szakember. Nemcsak ,amindenhapjaithatározza,niegezaz
önmagát 'gerjes~tőfol~~mat, han,em .ré~dául,' a szabadságát
is ennek szellemében tölti; ,Hog}' hol, ,azt pontosan, nem
lehet megmondani,hiszen egy valarrlir~ váIó:yuppieautonóm módon dönt erről is. Vannakpe~s~e divatos ilelyek,
de nem is ezérdekes, hanem a szinte elengedhetetlen kényszer, hogy évehtehároll1szornégyszer üdülrülllenjen:Nyár
elején valamilyen napos, teílgerparton.;később valamilyen
nyaralóklub vendége~é~t,( ősszelínyenctúr~ a hegyek
közelébe, télenkerwsórraaz elmaraclhatatlansíelés. Mindehhez favorizálfJsZálloclákés légitárs,aságok illenek.
Kerler kisséitonikusailiriutéltjabe a yuppiek életét,társadalmát. Ettől lesz. a könyV élvezetes. Eközben világosan
érzékel teti, hogy szokásainak minden fonákságaellenétea
yuppie is,érrékteremtő,kisugárz6 hatásúis nelll'feltétlenül
negatív értelemben. A technikaiújdonságokifántirajongása nem pusztán a gaZdaság egyikmoforját jelenti,deblyan
újdonságok, meghonosítását, is eredrnenyezi,arnelyek masok életét (is)' ténylegesen megkönnyíthetik. Igaz, ugyan,
hogy karrierje építésén~Lnemcsak a szakértelméreépit, de
ennek formális hangsúlyozása mégiscsak a tanulás, a tudás
értékmérő szerep ét közvetíti mások számára is, ami a társadalom számára nem lehet hátrányos.
Egy valami nagyoíl hiányzikebbőlakönyvből. NéJtitlldjuk meg, hogy a yuppienlilyen ódonéri el asikt:!reit Az
l1l
ugyankiderul, hogy keményt:!n tanul, de vajon ez elég-e?
Nincs-e szükség 'ehhez.rtiáspkköny(irtelehdtaposására?

életszemléletét. Hazai siobológll:s számára talán azon vi~el
kedések, szokások,norrnákfelfedezése a legizgaln;aS~bb,
amely akönyv megírása óta eltelt mintegy 8-10 évhenelért
hoZZánk is, átharvaa magyar yuppiek,s nemcsak ayóppiek
mindennapjait:
(RichardKáler: DieYuppíes. Die, neue Generatiort.tler :Er"'
fllgreichen.Wirtschaftsverlag Langen~MüllerlHerbig},1991.)

Györgyi'Zoltan

MI KÖZE DAHRENDORFNAKA MAGYAR
IFJÚSÁGSZOCIOLÓGIÁHOZ?

A dll)be~szerepI6.leérd~sflemvéletleflül provokatítFelteh~t6mégp!ml~katívap?anis:'"mi ,köze van' egyáltalán
Dahr~ndorfnakamagyar~zociológiáh?z? A,' Prov9kac;ió
abbanréjlik,hogyRalfpahrend?rf munkássága -.: KTI~ény
István kivételével- e~digigen' k~vés hatással vol t a filagyár
,szociológusbkr~.J\nIi~fjús~gszociológiánkatil1eti, Dahrehdorf visszhailgralanságalá~~r6Ia?k,pnnyebben, érthető,hi
szen' mlíveib~n csaf" ritkán· f~glhlkozikaz jfjÚságg~lössz~
függő 'kérdés~~eLEnnek 1negfelel~ena Jelen' talulllUány
is könnyen k~i11ikul11ba:fülladhatna, ,ha Dahrendorfkönyveinek ke~é~;jdevágó'r~szletei~ől.próbálnámeg,.össiekom~
binálni~szel"ző,~ifjúságk()l1cepcióját" (vö. a "Lenin az ifjúságróFhípusú brosúrákkal).
Úgy gondolom azón?an; ,hbgyahogyan pl. az angolifjiíságszociológiábanisAét~zikegy, igen' komoly, ma;xista
irányzat, Ógy n~mle~etetIen a dahrendorfiparadigma' le~
fordításasem'a,h;iZai ifjúságiproblematikára. ·Dahrendorf
a kortársJ1emzetközi szociológia egyiklegnagyobb teoretikusa,aki elníéleti egközelítéseit iHdiga legégetőbb tárl11
lll
sadahniproblémákdemzésére alkaImazza.Ebbena rövid
írásban,arra váll~;k~~om,h~gy néhány probléma kapcsán
megvizsgáljam: ITlilyen tanulságokat vonhatunk Ie amaglinkszamáraDahrendorf elméletei ből; elem,zéseiből.
Bár a bevezetőben még akomikum veszélyérőlbeszéltem,
most mégis egy olyan, szövegrész elemzésébe fogok, amely
DahtendorfA inoderntdtsadalmi konfliktus címíí könyvében, a "Fiatalokhoz címzett jegyzetek".nevetvisdő alfejezetben található (pp. 281-291 ;) . Ebben Dahtendorf l,szen~
vedélybetegségekről" ír; az egyik a drogozás, a másik pedig
a yuppie"kfuúiíkaalkoholiiri1Ü:Sa.·.Miridkettőugyan~úÜlal(
az éremn~kakétold~,~:~.előbbiek~pénz(kábít6~zerekre
való)dköltéséből; utóbbia]{ pedipmegk~reséséből'c:sinál
(Természetesenkönnyeqén,si~~i'érvekkeI~örülbás nak~önpus~títós~envedélyt. ,Volthl<épP'enkülönös; hogy
tyázva.) Félő,ho~ aválasznem,reljesen nemleges.
Dahrehdorf - éppen .~,SzabadeIvűDahrendorf-számára
Végeredményben.a könyvet miqdenki ,élvezettel olvashat- ez a kéi: csoportegytelcintet aláesik. Sztereötípiáin~ ·szeriri t
ja. A yuppie tökéletesíthetiviselkedéskuitúráját, a leendő valaki va~balöldalílibe~ális, és, akkórall1arginálisokhoz;
yuppie elIeshetiaz ;érvényesüléstitkait, a yuppie~fel.: a deviánsokhoza "leben und lebenlassen~' szellemében
fogáshoz már túl, öreg' értelmiségi' igazolva láthatja saját viszonylil,és a,;i-eaganOIllics"-et megtesrtsítő hedkohzer-

