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1. Bevezetés 

Az ifjúsági életszakasz kutatása a rendszerváltás utáni Magyarországon komoly felfutással volt 

jellemezhető. Ennek a felfutásnak a produktumai voltak például a Sziget-kutatások vagy a 

MOZAIK-kutatás, s az ekkor kialakuló műhelyekig és irányzatokig nyúlnak vissza a 2000-től 

ismétlődő Ifjúság Kutatások is. Az így nyert adatok azonban országos vagy regionális keretek között 

értelmezhetőek, esetleg határon túli vonatkozásokkal jellemezhetők, s szinte kizárólag kvantitatívak. 

A lokalitások világáig ezek a vizsgálatok nem hatolnak le – igaz, nem is céljuk. 

Az ifjúsági élethelyzetek ugyanakkor a helyi kontextus nélkül nem értelmezhetőek, hiszen a lokális 

adottságok kínálnak a fiataloknak munkahelyeket vagy annak hiányát. Az oktatási intézmények 

karrieríveket biztosíthatnak, a szolgáltatások a fogyasztás kereteit, a falvak és a városok pedig a 

különböző élettereket. A körülöttük élő idősebb és fiatalabb generációk mintegy viszonyítási pontot 

képeznek a saját ifjúsági életszakaszuk megéléséhez, beépítendő mintákat kínálnak, vagy pedig olyan 

példaként jelennek meg, amelyeket inkább elkerülendőnek tartanak a fiatalok. 

Kutatásunk aktualitását olyan trendek erősítik meg, mint a mediatizáció (amely a generációk között is 

éles választóvonalat képez pl. az internethasználat területén), az oktatási expanzió vagy a fiatalok 

elvándorlása a kistelepülésekről a városok irányába. Ezek a jelenségek nem csak országosan, hanem 

nemzetközi kontextusban is értelmezhetők. 

Tanulmányunk célja, hogy a Hegyháti járásban vizsgálja meg a fiatalok generációs elképzeléseit. 

Mindehhez kvalitatív kutatási eszközöket használtunk fel, amelyek jól illeszkednek a lokális 

vizsgálatokhoz. A tanulmány érinti az ifjúságszociológia elméleti kereteit, bemutatja a járás és a 

megye sajátosságait, és öt fontos csomópontra fókuszálva járja körül a generációk problémakörét (a 

saját generáció narratívája, a többi generáció leírása, a generációk közötti kapcsolatrendszer, a lokális 

sajátosságok, illetve a vágyott életpályák és karrierívek). 

A rendszerváltás utáni gazdasági és társadalmi helyzet alapjában alakította át a fiatalok élethelyzetét. 

Szüleik egy jelentős része munkanélküli lett, a társadalmi egyenlőtlenségek nőttek, a kiszámítható 

foglalkoztatottságot vagy a stabil munkahelyeket pedig a mostani tizenéves és huszonéves generáció 

már nem látja maga előtt. Mindeközben a fiatalok világképének határai egyre tágulnak a globalizáció 

és az IKT technika hatására, s mindez, úgy tűnik a különböző korosztályokat és élesebben választja 

el egymástól. 

Az elemzésünk terepét adó Hegyháti járás válságtünetekkel jellemezhető. Az előbb említett gazdasági 

és társadalmi folyamatok ráadásul az országos átlagtól nagyobb mértékben sújtották a térséget, 

hiszen annak gazdasága korábban nehézipari profillal bírt, míg a falvak lakóinak a téeszek kínáltak 

munkahelyeket. Mindeközben a demográfiai helyzet is megváltozott: az idősek arányának 

növekedése, a gyermekszámok csökkenése és az etnikai arányok megváltozása sajátos rajzolatokat 
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mutat. A térség speciális település-földrajzi jegyei, etnikai rajzolata, a szegregáció megfogható elemei, 

a munkaerő-piaci feszültségek olyan kereteket vonnak a fiatalok köré, amely a korábbi generációk 

élethelyzetével nem azonosíthatók. Mindez együtt egy, a generációs kutatások számára igen kedvező 

terepet kínál. 

S bár elemzésünk pillanatkép, hiszen a fiatalok véleményét 2016-ban ragadja meg, a kutatás tágabb 

időhorizonttal bír, hiszen a családi narratívákban helyet kapnak a Kádár-rendszer emlékei, illetve a 

jövőre vonatkozó prognózisok és forgatókönyvek is. 

Kutatási problémaként fogalmaztuk meg azt a kérdést, hogy vajon a mostani fiatalok a generációjuk 

határainak meghúzásakor milyen tényezőkre helyezik a hangsúlyt – megjelennek-e ezekben azok a 

mostanában divatos elméletek, amelyek az elválasztó vonalakat szinte egybeolvasztják az IKT 

eszközök használatával. Szerettük volna megvizsgálni, hogy hogyan és miként jelennek meg a 

változó családszerkezetek nyomai a fiatalok narratívájában, és mindez hogyan alakítja a generációk 

családon belüli kapcsolattartását. Választ kerestünk arra a kérdésre, hogy valóban a tervezett 

életpályák részét képezik-e a migrációs tervek, s meg tudunk-e ragadni ezen a területen eltéréseket 

(kik és miért vállalnának munkát nagyobb eséllyel külföldön). Szerettünk volna választ kapni arra a 

kérdésre, hogy mennyire rendelkeznek konkrét tervekkel a fiatalok a későbbi, időskori 

életszakaszukat illetően, s a vágyott időskori élethelyzet mennyire áll közel ahhoz a képhez, amelyet 

inkább realitásnak tartanak. Kíváncsiak voltunk arra, milyen színben látják a mostani fiatalok a térség 

és az ország jövőjét. Elemzésünk egyik szála pedig a magyar és a norvég hallgatók összehasonlítását 

tűzte ki célul: itt a két csoport közötti leglényegesebb különbségeket szerettük volna megragadni. 

Elterjedtebbek-e a nukleáris családformák a norvég diákok esetében, valóban lazábbak-e a 

generációs kapcsolatok, és miben ragadhatóak meg későbbi életcéljaik, kilátásaik fő jellegzetességei. 

Reményeink szerint kutatási eredményeink hozzájárulnak ahhoz, hogy jobban megértsük nem csak a 

mostani ifjúságot, hanem azt az élethelyzetet is, amitől a középkorú generációk vagy a lokális 

döntéshozók már távolabb érzik magukat vagy nem mindig látnak át. Szeretnénk fogódzókat kínálni 

a helyi ifjúságpolitika aktorainak is. S bár kutatási eredményeink – éppen annak lokális színtere miatt 

– teljes egészében nem általánosíthatók, úgy véljük, ahhoz éppen elegendőek, hogy más járások vagy 

megyék is tudják hasznosítani azokat. Éppen ezért munkánk kiegészítheti a jelenkori magyar 

ifjúságszociológiai szakirodalom hiátusait is. 

Munkánkat a „Mintaprogram a minőségi időskorért” c. projekt keretében végeztük el, amelyet 

Alsómocsolád önkormányzata 2013-ban nyújtott be a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-

2014-es időszakában. S bár program elsődleges céljai az idősgondozás területére fókuszálnak, az 

ifjúság élethelyzetének a kérdésköre sok szálon kapcsolódik a projekthez, hiszen a minőségi időskor 

csak úgy valósítható meg, ha ismerjük a térség ifjúságának főbb jellegzetességeit. A kapott 
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eredményekre építve a helyi aktorok olyan stratégiák és programok kidolgozására lesznek képesek, 

amelyek az egyes generációk közötti kapcsolatokat szorosabbra tudják húzni. Minőségi időskor 

ugyanis a fiatalabb és a középkorú generációkkal való kapcsolattartás nélkül nem érhető el.1 

A napjainkban lezajló családszerkezeti változások messzemenően alakítják át a fiatalok, az idősek és 

a középkorúak élethelyzetét. Szükséges látnunk a fiatalabb korosztály álláspontját is ahhoz, hogy 

megtudjuk, milyen pontokon és hogyan közelíthetjük egymáshoz a különböző kohorszokat. 

Fontos megismernünk azt, hogy milyen kép él a fiatalokban a nagyszüleikkel és az idősebbekkel 

kapcsolatban, s tudnunk kell azt is, hogy milyen személyes és intézményi elemek kötik őket össze. A 

narratívák segítségével megpróbáljuk felvázolni azoknak a tényezőknek a rendszerét, amely a fiatalok 

szemszögéből képezi egy „minőségi” időskor alapját. Látnunk kell, hogy a térség milyen sajátosságai 

és adottságai tartják helyben a fiatalokat, s akik az elvándorlást választják, azok vajon miért e mellett 

az életesemény mellett döntenek. Úgy véljük, mindezen eredmények fontos támpontot kínálhatnak a 

településfejlesztéssel foglalkozó helyi szakembereknek. 

  

                                                           
1 Ez a gondolat az interjúrészletekben is megfogalmazódott, amikor arról kérdeztük a fiatalokat, hogy mi szükséges a 
boldog időskorhoz. 
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2. A generációk és az életszakaszok elméleti keretei és magyar sajátosságai 

A generációk kutatásának talán legelső elmélete Mannheim (1969, eredeti megjelenés 1928-ban) 

nevéhez kapcsolható, aki „A nemzedékek problémája” című írásában tett kísérletet a generáció 

fogalmának definíciójára, s igyekezett kitérni az egyes korosztályok pozíciójának-státuszának a 

hátterére is. Szerinte a generációk egymás melletti évjáratokat jelölnek, s a generációk közötti 

törésvonalakat 6-7 éves ciklusok jelentik.2 A generációk helyzetét alapvetően az általuk birtokolt 

tudás határozza meg, s ezen belül is leginkább a tudás felhasználhatósága. Ha ez jelentősnek 

tekinthető, az adott generáció pozíciója a társadalomban kedvező lesz – a birtokolt tudás ugyanis 

státuszt generál.  A generációk használható tudáskészlete ugyanakkor történelmi koronként-

kultúránként eltérő, ami a birtokolt státuszukra is hatást gyakorol. Éppen ezért egy olyan 

társadalomban, ahol az idősek a tudás birtokosaiként jelennek meg (például a magyar paraszti 

kultúrában) pozíciójuk is ehhez mérten fog alakulni. A statikusabb társadalmi viszonyok és 

tudáskészletek is az idősebb generáció erőteljesebb pozícióját eredményezhetik – mindez 

értelemszerűen megjelenik a megszólításokban, a társadalmi együttélés szabályaiban és az értékekben 

is. A gyors változások és a modernizáció – írja Mannheim 1928-ban – a fiatalok pozíciójának 

erősödését hozza magával. 

A generációk azért lesznek eltérőek, mert más hatások érik őket a külvilág irányából. Eltérő 

munkaerő-piaci, kulturális és társadalmi kontextus veszi őket körbe, s eltérőek lesznek a közös 

élmények is. A mostani magyar negyvenes korosztálynak például még kézzelfogható emlékei vannak 

a rendszerváltás előtti időkről, az úttörő mozgalomról vagy a kommunista ünnepekről, s magáról a 

rendszerváltásról is. A mostani huszonévesek kisgyermekkora pedig olyan periódusra esett, amikor is 

az internet még nem hálózta be a gyermekkor egészét. Fontos formáló kontextusként jelenik meg a 

korosztályok életében a média – a kereskedelmi televíziók, a kábelszolgáltatók, a közösségi oldalak és 

annak többi szegmense. Teljesen más élethelyzetet jelent, ha valaki mindezt a világot már „készen 

kapja”. Ha az itt leírtakat továbbgondoljuk, feltételezhetjük, hogy a külső kontextus gyors változása a 

generációk közötti nagyobb váltásokat és távolságokat eredményezhet, de akár arra is gondolhatunk, 

hogy a generációk közötti váltások fognak majd gyorsabban lezajlani. 

Margaret Mead (1974) amerikai antropológus is a tudás áramlásának irányából közelítette meg a 

generációk helyzetét, s különített el posztfiguratív, kofiguratív és prefiguratív társadalmakat. Az első 

típusban a tudásáramlás iránya az idősek felől a fiatalok felé mutat, a második esetben generációk 

közötti irányokat találhatunk, míg a harmadik típus esetében a tudásáramlás iránya megfordul. Ez 

utóbbi típus a XX. századi jellegzetesség. (S Margatet Mead még nem láthatta azokat a szituációkat, 

                                                           
2 Ugyanakkor Mannheim írása majd’ száz évvel ezelőtt született, s az ifjúsági életszakasz utóbbi évtizedekben történő 
kibővülése jóval hosszabbá tette ezt az életszakaszt. Így kutatási kérdésként fogalmazódott meg bennünk az is, hogy 
látnak-e töréspontot a fiatalok az ifjúsági életszakaszba tartozókon belül, s ha igen, hol húzzák meg azokat. 
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amelyek az interjúk szövegeiben is visszaköszönnek, tehát az IKT használat terjedésének 

jellegzetesen prefiguratív terjedési mintáit az ezredforduló utáni családokban.) A kofiguratív és 

prefiguratív mintázatok eredményeképpen az idősebb generációk helyzete kedvezőtlenné válik, míg a 

fiatalok társadalmi szerepe, tudásának eladhatósága növekedik. 

Ronlad Inglehart az nemzetközi összehasonlító értéktesztek elemzése során lett figyelmes arra a 

jelenségre, hogy a születési évek befolyásolják a vallott értékek mintázatait (Inglehart 1997, 2008). S 

bár az egyéni életpálya és az életkor alapvetően vezeti az embert a „megtartó” és a konzervatívabb 

értékek irányába, a születési év tovább árnyalja ezt a képet. Sajátos minták ragadhatók meg a II. 

Világháború előtt születettek gondolkodásában, s hedonista-egoista elemek azoknak a generációknak 

az esetében, akik az ún. jóléti államokba születtek bele. A külső gazdasági és társadalmi kontextus 

tehát – éppen úgy, ahogy Mannheimnél is láthattuk – eltérő irányokba vezeti a különböző generációk 

gondolkodását. A generációk közötti szakadékokat tehát ezekkel a sajátos külső kontextusokkal is 

magyarázhatjuk.3 

A generációs elméletek kapcsán áttekintettük, hogy milyen tényezők és hogyan formálják az egyes 

kohorszok társadalmi pozícióját, gondolkodását. A kutatás interjúalanyai alapvetően a rendszerváltás 

utáni világ szülöttei, s ez minden bizonnyal élesen elvágja őket az idősebb generációktól. Gyermek- 

és fiatalkorukat már jelentősen átszőtték a fogyasztói világ (nyugati) mintázatai, ugyanakkor ez az 

időszak még a mediatizáció teljesebb elterjedésének előtti időszakra esett. A munkaerőpiacról 

alkotott képükben sem a Kádár-rendszer foglalkoztatottsági viszonyai képezik az alapokat, hanem 

napjaink kiszámíthatatlanabb és mobilabb pályaívei. Társadalomról alkotott gondolkodásukat a 

növekvő egyenlőtlenségek formálták. 

Elméleti keretünk következő pontja az ifjúsági életszakasz sajátosságait járja körül. Azt azonban 

fontos látnunk, hogy az ifjúsági életszakasz nem pusztán életkorokkal mérhető időtartamot jelent – 

bár a kérdőíves adatfelvételek során általában ebben az értelemben definiálják. Az ide kapcsolódó 

elméletek leginkább egy félfüggetlen élethelyzettel jellemzik (Zinnecker 1993, Gábor 1992, Gábor 

1993), amely a XX. század második felében terjed el a társadalom legtöbb rétegében. Ez az 

életszakasz a kötelezettségek és a szabadságok sajátos keveredésével írható le: azonban a jogok 

leginkább a fogyasztásra és a szórakozásra, valamint az autonóm döntésekre vonatkoznak, míg a 

mentességek a felnőtt életszakasz kötelezettségeire (munkavállalás, családalapítás, létfenntartás, 

házimunka stb.). Az ifjúsági életszakasz állandó jellemzői közé sorolhatjuk még az intenzív emberi 

kapcsolathálók meglétét, a személyiségfejlődés utolsó nagyobb felfutását és a felnőttkori szerepekkel 

és feladatokkal való kísérletezést is. Ehhez az élethelyzethez értelemszerűen illeszkedik az oktatási 

                                                           
3 Az értékpreferenciák elemei szintén megragadhatók lesznek az interjúkban – akár a saját, akár a fiatalabbak életvezetési 
elveit többször is írják le hedonista elemekkel, míg a korábbi generációk életvilága inkább a tradicionális értékek köré 
szerveződik. A generációk cserélődése ugyanis a fiatalok által vallott értékek az átrendeződésével is jár. 
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expanzió folyamata. Az egyetemek és a főiskolák például (különösen annak a kollégiumai) tökéletes, 

szülői hatásoktól relatíve mentes, a felnőttkori kötelezettségektől távoli autonóm ifjúsági életteret 

képeznek. Ezzel ellentétben egy nagycsaládos falusi élettér sokkal kevésbé mozdítja el a fiatalokat a 

klasszikus ifjúsági életszakasz irányába. 

Azt azonban látnunk kell, hogy az így kialakuló ifjúsági életszakasznak eltérő megvalósulási formái 

léteznek. Mivel az egész jelenségkör a középosztály irányából indul ki, a marginális társadalmi 

csoportok esetében sok esetben meg sem jelenik az életszakaszokban (pl. a magyarországi romák 

esetében). A korai gyermekvállalással és munkavállalással jellemezhető rétegek esetében az ifjúsági 

életszakasz is lerövidül vagy esetleg teljesen eltűnik, míg a középosztály és az elit esetében az 

életszakasz felső határai a 30 év felé tolódnak (persze ennek megvalósítása sokszor a szülő hathatós 

támogatásával történik). 

Fontos azt is látnunk, hogy a korábbi formalizált életpályák (Kohli 1990) felbomlanak. Az életpályák 

beláthatatlansága (Fogok-e dolgozni? Más régióba kell költöznöm? Külföldön fogok élni? Lesz 

párkapcsolatom? stb.) nem csak a szabad lehetőségeket hordozzák magukban, hanem a 

kiszámíthatatlanság és a bizonytalanság érzését, miközben a családok visszaemlékezéseiben minden 

bizonnyal egy kiszámíthatóbb és biztonságosabb világ képe is felsejlik. Az állandóság hiánya 

mindenesetre komoly kockázati tényezőként jelenhet meg, s mindez árnyalja azokat a pozitív 

jelenségeket, amelyek a szabadsághoz, az autonóm döntésekhez vagy a kötetlenséghez is 

illeszkednek. 

Az ifjúsági életszakasz hossza nem tekinthető konstans jelenségnek. Míg pár generációval korábban a 

gyermekkor és a felnőttkor közötti váltás gyors és éles volt, később az ifjúsági életszakasz pár éves 

átmeneti periódusként volt definiálható. A jelenlegi kutatások az életszakasz hosszát legtöbbször 14 

és 29 év közé teszik – ami a most felnövő fiatalok életében már nem egy átmeneti, hanem egy 

hosszabb intervallumként jelenik meg. Az életszakasz hosszúsága jelenleg a további, belső 

korszakhatárok meghúzását is indokolttá tehetik (a belső korszakhatárok meghúzása az interjúk 

szövegeiben vissza is tükröződik). Lezárulása a tartós párkapcsolatok kialakításával, az önálló 

háztartás vezetésével, a gyermekvállalással és a munkaerő-piaci integrációval zárul – kinek egy előbbi, 

kinek pedig egy későbbi életkorban. 

A magyarországi sajátosságokat az ország demográfiai, oktatási, gazdasági és egyéb kontextusaiban 

kell keresnünk. Egyrészt olyan tényezőkkel kell számolnunk, amelyek a fejlett világban dominánsnak 

tekinthetők: ilyen például az intenethasználat, a közösségi oldalakon való jelenlét, amely egyrészt a 

világról alkotott kép és tudás első számú forrásává válik, másrészt pedig átalakítja a kapcsolatok 

ápolását és megkötését. A mediatizáció ilyen fokú jelenléte, mint már említettük, a tudásáramlás 

családi és társadalmi irányait alakítja át. 
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Szintén ilyen jellegű trendként kell tekintenünk a munkaerő-piaci bizonytalanságra, amely a 

pályakezdők elhelyezkedésének nehézségeiben nyilvánul meg, de fontos, és az interjúkban is 

megjelenő momentum a korábbi generációktól eltérő munkamorál és munkaértelmezés is. Mindez a 

migráció lehetőségével kiegészülve egy teljesen más típusú munkaattitűdöt eredményez. 

Némileg megfoghatatlan, de valójában nagyon jól érzékelhető sajátosság a fogyasztói kultúra masszív 

jelenléte, amelyet olyan, az életmódhoz kapcsolódó elméletekkel tudunk a legjobban kiegészíteni, 

mint a Riesman (1983) kívülről irányított embertípusa, amely a legnagyobb biztonságban akkor érzi 

magát, ha a mások által már bejáratott modelleket követi akár a szabadidő felhasználásában, akár az 

öltözködésében, akár pedig a szórakozásában. Fontos jelenség a globális kultúrába való 

bekapcsolódás, amely az internet világával is szorosan összefügg. A lokalitások zártságát az internet 

feloldja, s a hagyományos kulturális közeget egy nyugati, zömmel amerikai eredetű tömegkulturális 

világképhez vagy világértelmezéshez igazítja (még akkor is, hogyha a kettő közötti távolság látszólag 

jelentős). Az internet használati módja messzemenően beágyazott a társadalmi egyenlőtlenségekbe, 

így ezeket a választóvonalakat az ifjúsági kohorszon belül is megtalálhatjuk. 

Az ifjúság élethelyzetét alapvetően befolyásolja az oktatási részvétel. A középfokú oktatás expanziója 

Magyarországon a hetvenes években történik meg, míg a felsőfok az ezredforduló után tömegesedik 

el. Az egyetemek létszámbővülése egyrészt demográfiai, másrészt oktatáspolitikai okok miatt 

megtorpant az utóbbi években, a kialakuló rendszer azonban már igen messze van az 

elitintézmények világától. A lemorzsolódás jelensége, amelyet a tankötelezettség jelenlegi 16 éves kori 

határa is alakít, leginkább a marginális rétegek sajátosságaként értelmezhető. 

Az utolsó jellemzőként a demográfiai változásokat vesszük górcső alá. Magyarország lélekszáma 

több mint 30 éve csökkenő tendenciát mutat. Az ország lélekszáma jelenleg 9,8 millió fő, a kor 

szerinti megoszlás pedig az elöregedés jegyeit mutatja: a gyermekkorúak aránya jelenleg 15% körül 

mozog, miközben 1900-ban ez az érték még 35% volt (Melléklet, 1. ábra). Mindez kihat az oktatási 

intézmények és az egészségügyi hálózat egészére, komoly munkaerő-piaci következményekkel bír, s 

az államháztartás egyensúlyát is befolyásolja. Az ifjúság és a gyermekek gyakorlatilag eltűnnek az 

aprófalvak egy részéből: a KSH számításai szerint 2011-ben 100 gyermekkorúra a 200 fő alatti 

törpefalvakban már 350 időskorú ember jutott.4 A helyzetet súlyosbítja, hogy a fiatalok egy része, bár 

bejelentett lakcíme a kisebb községekben van, életvitelszerűen nem tartózkodik a településeken 

(például a kollégiumi lakhatás miatt). A nagyvárosok vonzerejét az utóbbi években a külföldi 

munkavállalás lehetősége is kiegészíti. 

Sajátos korszerkezettel bír ugyanakkor a magyarországi roma populáció. Mivel az esetükben a 

várható életkor alacsonyabb, a gyermekszámok viszont magasabbak, a kisebbség korfája a normál 

                                                           
4 Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/fogyonep.pdf 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/fogyonep.pdf
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populációtól teljesen eltérő jegyeket mutat (Melléklet, 2. ábra). Éppen ezért az iskolás korosztályban 

a magukat romának vallók aránya bizonyos megyékben már meghaladja a 30%-ot. Mindeközben a 

roma fiatalok körében az iskolai végzettség lassú emelkedését tapasztaljuk: a populáció egy jelentős 

része már középfokú végzettséget szerez (igaz, leginkább szakiskolai bizonyítványt). 

Az ifjúsági vizsgálatok kikerülhetetlen részét képezik az elvándorlást és a külföldi munkavállalást 

tervező fiatalok vizsgálata. Hajduk és Pelok (2016) az eddigi Ifjúság kutatások adatait összehasonlítva 

jutott arra a következtetésre, hogy a 2000 és 2012 között a 15-29’ éves korosztályban a külföldi 

munkavállalást tervezők aránya a többszörösére nőtt, s az utolsó vizsgálat alkalmával már 

meghaladta az 50%-ot. A 2012-es vizsgálat során a férfiak, illetve a szakképzettséggel bírók vagy 

érettségizettek, valamint az idegen nyelvet jobban beszélők terveznek nagyobb arányban külföldi 

munkavállalást. A Dél-Dunántúl a régiók adatait összehasonlítva nem mutatott kiugró értékeket. 
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3. A Hegyháti járás ifjúságának jellegzetességei 

Fejezetünkben először a regionális és megyei sajátosságokra koncentrálunk, amelyet a kistérségi 

adatok követnek. 

Baranya megye népessége 2013-ben kb. 377 ezer fő volt, amely az elvándorlás (ami főleg a 

diplomásokat és a fiatalokat érinti), a halálozási mutatók és az alacsony gyermekszámok miatt 

folyamatosan csökken (Melléklet, 3. ábra). Bár a települések 69%-a 500 fő alatti lakossal bír, a 

lakosság településtípusonkénti százalékos eloszlása városi koncentrációt mutat (39%-uk Pécsett, 

26%-uk kisebb városban, s 35%-uk él falusi jogállású településen). A megye korstruktúrája az 

országos átlagtól kedvezőtlenebb. A munkanélküliségi ráta mértéke kb. 5-6 évvel ezelőtt még messze 

az országos átlag felett volt, azonban az utóbbi években a különbség mérséklődött (2013-ban 

10,4%). A megye profiljában a mezőgazdaság az országos átlagtól hangsúlyosabban jelenik meg, míg 

az ipar százalékos arányai (jelenleg) az országos átlaghoz közeliek (ez a térség gazdasági profiljának 

átalakulásával magyarázható). A GDP tekintetében az utóbbi évek az országos átlagtól való 

elmaradás fokozódását eredményezték (2013-ban az országos átlag 66%-át tette ki a megye értéke). 

A vállalkozások sűrűsége elmarad az országos értékektől, éppen úgy, ahogy a megye külföldi tőkét 

vonzó képessége is. 5 

Baranya megye egyik sajátosságának a megyeszékhely túlsúlyát tekinthetjük. A megyeszékhely 

vonzereje alapvetően érinti a korstruktúrát is: míg az országos átlag szerint a 15-29 éves korosztály 

17%-a élt 2012-ben a megyeszékhelyeken, ez az arány Baranya megyében 38% (ami a legmagasabb 

országos átlagot jelenti). Bogáromi (2015) szerint mindez az egyetem hatásával is magyarázható. A 

Magyar Ifjúság 2012 adatai alapján a megye fiataljai (15 és 29 év között) a következő statisztikákkal 

jellemezhetők: 

- 10%-uk él házasságban és 19% párkapcsolatban. Barátnője/barátja 35%-nak van, 34%-nak 

azonban semmilyen kapcsolata nincsen. 

- 26%-uk biztosan vagy inkább nem tervez házasságot (ez az arány kicsit magasabb az 

országos átlagnál), a tervezett gyermekszámok átlaga 1,8 (ami szintén alacsonyabb az 

országos átlagtól). 

- A régióban6 a korosztály 48%-a vesz részt valamilyen oktatási formában. Az egyetemi képzés 

Baranya megyében felülreprezentált. 

- Az idegen nyelvek ismeretében a megye fiataljai különösen jól szerepeltek: 79% nyilatkozott 

úgy, hogy beszél valamilyen idegen nyelvet. Kiemelkedő a német nyelvtudás aránya, ami a 

sváb kisebbség jelenlétével magyarázható. (Az interjúk során többen is beszámoltak sváb 

                                                           
5 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/mesz/02_ba.pdf 
6 Itt a szerző csak régiós adatokat ismertet. 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/mesz/02_ba.pdf


 

14 
 

gyökereikről, s arról, hogy ez a német nyelv tanulása felé mozdította őket. Külföldi 

munkavállalás esetében a német nyelv szintén jól hasznosítható.) 

- A megye fiataljainak 37%-a nyilatkozott úgy, hogy megélt már akár regisztrált, akár pedig 

nem regisztrált munkanélküli periódust. 

- Mind a régió, mind pedig a megye fiataljaira igaz, hogy az országos átlagtól korábban 

kezdenek el dolgozni, és jelentős részük már végzett kereső tevékenységet (Baranya 

megyében 72%). 

- Gazdasági helyzetük, munkaerő-piaci lehetőségeik, ha nem is országosan a legrosszabbak, de 

átlag alattiak (Bogáromi 2015). 

A Hegyháti járás Baranya megyében található, lakosságszáma kb. 12 000 fő. Két város és 23 község 

alkotja. A járási székhely Sásd, amelynek lélekszáma 3200 fő körüli, míg Mágocs népessége kb. 2300 

főre tehető. A települések egy jelentős részét aprófalvak és zsákfalvak alkotják. A járás gazdasági 

adatai az elmúlt években romló vagy stagnáló tendenciát mutattak. A munkanélküliségi adatok 

településenként nagy szórást mutatnak: míg a városi jogállású településeken 4-6% körüli értékeket 

találunk, addig bizonyos falvakban ez az érték 2015-ben majdnem eléri a 17%-ot. 7 Ugyanakkor 

fontos látni, hogy a munkanélküliségi ráták nem tartalmazzák a közfoglalkoztatottak adatait, 

márpedig a települések egy részén a legnagyobb foglalkoztatóként az önkormányzatok jelennek meg. 

A járás esélyegyenlőségi terve hangsúlyozza a belső, városok irányába történő vándorlási 

folyamatokat. Az ifjúság életesélyeit nehezíti a szakképzési struktúra és a munkaerőpiac össze nem 

hangoltsága is.8 

A KSH számításai alapján a járásban a foglalkoztatottság 32,2%-os, ami a régiós (36,8%) és a megyei 

(36,7%) érték alatt van (Melléklet, 4. ábra). A nyilvántartott álláskeresők aránya magas (11%, 

Melléklet, 5. ábra). A gazdasági helyzet és a foglalkoztatottság a gyermekek és fiatalkorúak helyzetére 

is kihat: az általános iskolások között a hátrányos helyzetűek aránya a KSH számításai szerint az 

országos átlagtól jóval magasabb, míg a középiskolások között ez az arány inkább közelít ahhoz. 

A legfeljebb általános iskolai végzettséggel bírók aránya az ezredfordulón 25 és 74% között mozgott 

települési bontásban (25% volt Sásdon, míg például Gerényesen és Ágon 74%). Ez utóbbi 

településen a munkajövedelemmel nem rendelkező aktív korúak aránya 80% feletti (Melléklet, 1. 

táblázat). A diplomások aránya a megyei átlag felét sem éri el (Jankó, 2012). 

A járás oktatási jellegzetességeit és anomáliáit Jankó Krisztina, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

munkatársa dolgozta fel doktori értekezésében az iskolák körzetesítésére fókuszálva (Jankó 2012). 

Ez utóbbi tendenciát egyrészt demográfiai, másrészt oktatáspolitikai indokokkal magyarázhatjuk. A 

                                                           
7 A Hegyháti járás esélyteremtő programterve. www.sasd.hu/userfiles/fajlok/Friss/Hegyháti%20(Sásdi)%20JEP.pdf 
8 A Hegyháti járás esélyteremtő programterve. www.sasd.hu/userfiles/fajlok/Friss/Hegyháti%20(Sásdi)%20JEP.pdf 
 

http://www.sasd.hu/userfiles/fajlok/Friss/Hegyháti%20(Sásdi)%20JEP.pdf
http://www.sasd.hu/userfiles/fajlok/Friss/Hegyháti%20(Sásdi)%20JEP.pdf
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tanulási célú ingázás – már az általános iskolában is – részét képezi az interjúalanyok 

élettörténetének. A járásban egyetlen középfokú oktatási intézmény működik, a Sásdi 

Vendéglátóipari Szakképző Iskola (szakács, pincér és cukrász szakiskolai képzésekkel). Érettségit 

ebben az intézményben már nem lehet szerezni. Gimnáziumi képzések csupán a járás határán túl 

érhetők el. A PTE karai viszont elérhetőek a fiatalok számára. 

A nemzetiségek aránya a Dél-Dunántúli régióban a legmagasabb – a KSH számításai szerint 11%. 

Baranya megye különösen magas értékeket mutat (Baranya megye több járásában ez 20% fölött van, 

a Hegyháton pedig 19%). Ugyanakkor a nemzetiségek közül a legnagyobb tömböt a német 

származásúak jelentik, s csak egy kisebb részüket teszi ki a roma kisebbség. A roma lakosság aránya a 

járás településein változó. kemény István és munkatársai számítása alapján szerint 2003-ban a romák 

aránya Baranya megyében 7,1%-ra volt tehető.9 Az eltérő korszerkezet miatt azonban a 

gyermekkorúak egy jelentős része roma származású: Baranya megyében ez az arány 18,9%.10 A 

romák a kistelepüléseken voltak felülreprezentáltak. Fekete Attila11 egy korábbi, kistérségi kutatás 

során nem talált olyan nagyobb települést, ahol a roma lakosság aránya elérte volna a 35%-ot, 

azonban a kisebb vagy közepes települések között megnevezett ilyeneket (Melléklet, 6. ábra). 

S bár az utóbbi évek Baranya megyét érintő lokális vizsgálatainak nem az ifjúsági élethelyzet állt a 

középpontjában, az eredmények segítségével szemléletesen vázolhatjuk fel azt az életteret, amely a 

felnőtté válásuk színterét képezte. Mivel kutatásunk során egyrészt kistelepüléseken is készítettünk 

interjút, másrészt pedig az aprófalvak lakói a más településeken felvett fókuszcsoportokban is 

megjelentek, így a terepkutatások eredményei fontos támpontokat szolgáltatnak. Váradi (2013) 

tanulmánya Tormás községre fókuszál, s bemutatja a faluban tapasztalható munkaerő-piaci 

feszültéségeket, túlélési stratégiákat, az ingázást megnehezítő tényezőket, amelyek a mostani fiatalok 

életterét is képezik, illetve kitér a rendszerváltás következtében kialakuló változásokra, amely a szülők 

világát tette bizonytalanná és alakította át végérvényesen.12 Szabolcska (2008) tanulmánya azért is 

fontos számunkra, mert öt fiatal nő életét mutatja be, s sorba veszi azokat a tényezőket, amelyek 

miatt ezek az életpályák egyfajta zsákutcába torkolltak (iskolai lemorzsolódás, korai gyermekvállalás, 

munkaerőpiacról való kiszorulás vagy az integráció hiánya, kusza családi kapcsolatok stb.). 

Összességében elmondhatjuk, hogy kutatásunk helyszínét az ország egyik leghátrányosabb helyzetű 

járása adja, ahol számos társadalmi feszültség nehezíti az intézmények működését és bonyolítja vagy 

                                                           
9 Az országos reprezentatív roma vizsgálat eredményeire a következő dokumentumban hivatkoztak: 
http://www.parlament.hu/biz39/isb/tan/roma_osszefoglalo.pdf 
10 Papp Z. Attila ábráját a MNO közli: http://mno.hu/belfold/becsulheto-a-roma-tanulok-aranya-a-magyar-iskolakban-
1280755 
11 http://gyerekesely.tk.mta.hu/uploads/files/sasd_kesz_2013I.pdf 
12 Fontos látni, hogy az egyes generációk munkához való eltérő viszonya a megváltozott gazdasági kontextusban is 
keresendő. Erre való utalásokkal bőségesen találkozhattunk az egyes interjúk szövegeiben, ahogy a két eltérő gazdasági 
rendszer leírásaival is. 

http://www.parlament.hu/biz39/isb/tan/roma_osszefoglalo.pdf
http://mno.hu/belfold/becsulheto-a-roma-tanulok-aranya-a-magyar-iskolakban-1280755
http://mno.hu/belfold/becsulheto-a-roma-tanulok-aranya-a-magyar-iskolakban-1280755
http://gyerekesely.tk.mta.hu/uploads/files/sasd_kesz_2013I.pdf
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teszi lehetetlenné az megfutható karrieríveket. Kíváncsiak voltunk tehát arra, hogy a lokális 

adottságok (pl. oktatási intézmények, munkahelyek) szűkösségét hogyan dolgozzák fel a fiatalok, 

hogyan alakítja mindez a generációkról alkotott elképzeléseiket, és milyen kényszereket és 

lehetőségeket rejt magában az életpályájukra vonatkoztatva. 
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4. Módszertani keretek 

A kutatásunk során nyert információkat kvalitatív technikákkal szereztük. Legnagyobb részt 

fókuszcsoportos interjúkat alkalmaztunk, ahol a félig strukturált lekérdezés szabályait tartottuk 

célravezetőnek. Az interjúk főbb vázlatpontjai a saját generáció jellemzése, a saját generáció 

határvonalainak a meghúzása, a gyermekkorúak és a fiatalabbak jellemzése, a középkorúak és az 

idősek jellemzése, a generációk közötti kapcsolatok tapasztalatai, lokális és magyar sajátosságai, 

illetve saját jövőkép áttekintése voltak. Mivel félig strukturált interjúkat vettünk fel, ezért a csoport 

sajátosságai bizonyos esetekben új „blokkok” beiktatását indukálta: ilyen volt például az egyik sásdi 

interjú során az, amikor a résztvevők egyenként számoltak be a családban megtapasztalt külföldi 

munkavállalással kapcsolatos élményekről (mivel mindenki rendelkezett ilyennel). A 

fókuszcsoportok felvétele során igyekeztünk minél több információra szert tenni a megfigyelések 

által: figyeltük a szubkulturális jegyeket, az öltözködést, a viselkedést, a látható etnikai jegyeket. A 

megkérdezettek életkora 19 és 32 év között volt, tehát nagyjából lefedi az ifjúság kategóriáját. (A 32 

éves interjúalanyunk az egyik egyetemista csoporthoz tartozott – nem véletlenül.) 

A fókuszcsoportos interjúk felvételénél Vicsek Lilla (2006): Fókuszcsoport c. könyvét tekintettük 

irányadónak. Itt a szerző a csoportok szervezéséhez két optimális utat javasol: vagy a homogén, vagy 

pedig a heterogén összeállítást. Kutatásunk során az első lehetőség mellett döntöttünk, s a homogén 

csoportokat a települések szerint szerveztük meg. A fókuszcsoportok helyszíneinek kiválasztásakor – 

mivel valószínűségi mintavételre nem volt lehetőségünk – arra törekedtünk, hogy a kisebb falvak és a 

nagyobb települések arányait kövessük. Mivel a járásban a legutóbbi népszámlálási adatok alapján a 

lakosság 30%-a lakott 500 fő alatti falvakban, nagyjából ezt az arányt vettük mérvadónak, s egy 

alkalommal 500 fő alatt, illetve két alkalommal afeletti településről toboroztuk a fiatalokat. Mindezt 

három egyetemista fókuszcsoporttal egészítettük ki. Ugyanakkor a különböző települési hátterű 

fiatalok az egyes fókuszcsoportokban „összekeveredtek” – pl. a kistelepülési csoportban voltak 

olyanok, akik korábban a járás egyik városában laktak, míg az egyetemista és városi mintában is 

megtalálhatók voltak a kistelepülések lakói. S mivel kutatásunk amúgy sem tűzte ki a 

reprezentativitást (lévén kvalitatív jellegű), úgy véljük, a kapott adatok a fiatalok egy szélesebb 

szeletét érték el, s ezért jól használhatóak. 

A fókuszcsoportos interjú vázlatát a Melléklet 1. dokumentuma tartalmazza. 

Az interjúkat 2016. októberében rögzítettük. Ezek egy része személyesen és a helyszínen történt, míg 

más interjúkat Skype-on keresztül bonyolítottunk le. Minden interjúról hangfelvétel készült. A 

norvég hallgatók véleményét mind interjúk segítségével, mind pedig az interneten kitölthető kérdőív 

segítségével ismertük meg. 
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Az interjúk elemzésének főbb szálait a kérdésblokkok adják, s a fiatalok álláspontjait idézetekkel 

szemléltetjük (ezeket a dokumentumban dőlt betűvel és idézőjellel szerepeltetjük). Az interjúk 

elemzése során célunk a korábban felvázolt elméleti keretekkel való összevetés, és a vélemények-

narratívák olyan értelmezése, amely teoretikus alapokon nyugszik. 
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5. A saját generáció narratívája 

Mint azt korábban említettük, a szakirodalom az ifjúsági életszakasz határait 14 és 29/30 év között 

húzza meg. Ez azonban az életszakasz meghosszabbodásával egyre inkább egy olyan korszakot 

jelezhet, amelyet maguk a fiatalok sem tekintenek egységesnek. Éppen ezért kezdődtek az interjúk a 

saját generáció határainak a meghúzásával, majd pedig a saját generációjuk jellemzésével. 

A különböző fókuszcsoportokban eltérő életkorokat jelöltek meg szakaszhatárokként a fiatalok, 

azonban a kapott eredmények mutattak közös vonásokat. A legfontosabb sajátosság az, hogy míg a 

szakirodalom a középiskolás korosztályt egyértelműen az ifjúság kategóriájába illeszti, addig a 19-20 

éves fiatalok inkább elválasztják magukat ettől a generációtól. A generáció felső határát a húszas 

életévek második felénél húzzák meg. Észrevehető volt, hogy azok a csoportok, ahol a viszonylag 

idősebb korosztályok is képviseltették magukat (pl. 30 körüli interjúalany a nappali tagozatos 

egyetemisták között), a meghatározások felső határát magasabbra tolták ki. 

Inkább az egyetemisták válaszai között jelentek meg azok az elemek, amelyek nem csak az életkori 

határokra fókuszáltak, hanem az egyes korcsoportokat érő azonos külső kontextust és kihívásokat is 

érintették – ahogyan az egyik interjúalany fogalmazott: az azonos évjáratok azonos problémákkal 

néznek szembe. 

Egy alkalommal köszönt vissza az interjúk szövegeiben az a szakirodalomban is ismert tény, hogy az 

ifjúsági életszakasz nem csupán életévekben mérhető, hanem az életszakasz félfüggetlen jegyeinek a 

függvényében. (ez az egyik egyetemista fókuszcsoporthoz volt köthető). A lezárulást több esetben 

ezeknek a félfüggetlen jegyeknek a megszűnéséhez kötik – különösen igaz volt ez a gyermekkel már 

rendelkező pár esetében, akik az egyik kistelepülésen éltek. A gyermekkel járó kötöttségek ugyanis 

átszabták az egész életmódjukat, szórakozási szokásaikat, de még a kapcsolatrendszerüket is. 

Narratívájukra jellemző volt az, hogy mintha saját magukat már nem is az ifjúsági életszakaszba 

helyezték volna, hanem inkább középkorú generációhoz (pedig húszas éveik közepén jártak). 

Szemléletes, hogy az idősebb generációkat (tehát a harminc-negyven éveseket), magukhoz, a 

világukhoz jóval közelebb állóknak érzékelték a megkérdezettek, mint a fiatalabbakat. A 

törésvonalakat, úgy tűnik, ez a generáció „alul” erősebben érzékeli. 

A saját generáció jellemzésénél – éppen úgy, mint minden más generáció jellemzésénél – 

kulcsszerepet kapott az IKT eszközök használata. Fontos, hogy a használat célját és módját, 

mennyiségét és akár „minőségét” is olyan tényezőként érzékelik, amely az egyes korosztályokat 

elkülöníti egymástól. Fontosnak tartották kiemelni, hogy az ő generációjuknak még vannak az 

internet előtti emlékei, bár abba iskolás korukba már szinte belenőttek. Mindenkinek van Facebook 

profilja, ugyanakkor azt nem kisgyermekkorukban hozták létre. A közösségi oldalak használatára a 

privát szféra megtartása inkább jellemző, s ezeket a felületeket a már meglévő kapcsolataik ápolására 
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használják, s nem új ismeretségek megkötésére. Az internetet – saját elmondásuk szerint – 

kritikusabban használják, s ebbe a használatba néha a tanulással kapcsolatos elemek is 

belekeverednek. Az internet és a közösségi oldalak által körbefont világ megítélése visszás. „Nagyon 

modern lett a világ, és ezáltal romlott is.” – mondja az egyik kisvárosi interjúalany. Generációjuk 

alapvonásának tartják a folyamatos alkalmazkodást a technikai környezet változásához. 

 

„Mert itt vagyok én. Mindig valami újat tanultam, és egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ha hatvanévesen jön 

valami új kütyü, akkor azt ne tudnám megtanulni”. (részlet egy falusi fókuszcsoportból) 

 

„Szerintem pár évvel korábban is születhettem volna, mert hat éve van okostelefonom, és azért picit többet élhettem 

volna az okostelefonok megjelenése előtt.” (részlet egy egyetemista fókuszcsoportból) 

 

A saját generáció jellegzetességeinek tartják még a szabadságot, a mobilitást, az innovációkat, a 

flexibilitást, s fontos külső kontextusként jelenik még meg az országhatárok átjárhatósága is. Az 

életmódjukat hektikusabbnak, dinamikusabbnak látják, mint az idősebb generációkét. 

Tömegkulturális termékeket interenet keresztül fogyasztanak, míg az egyetemista populációban 

megjelenik az olvasás, mint szabadidős tevékenység is (ez utóbbi esetben magaskulturális 

tevékenységként is). A televízió nézése erre a generációra már kevésbé jellemző. Negatívumként a 

kiszámíthatatlanság és a felfokozott életritmus jelenik meg, amely mellett a fiatalok még a netes 

tevékenységekre fókuszáló beszűkült életmódot említik.13 Biológiai és társadalmi érésük – 

megítélésük szerint – lassabb volt, mint a mostani generációké. Ugyanakkor a házimunkákba sokkal 

inkább kapcsolódnak be, amit a szülők munkavállalásával is indokolnak. Munkaerő-piaci 

elkötelezettségük erősebb, életcéljaik kiforrottabbak – legalább is a saját véleményük szerint. 

 

„Én mindig szerettem az állandóságot. Voltak céljaim. És én aszerint éltem, és nem is nagyon csapongtam el ezektől 

a tervektől. Stabilabb elképzeléseim voltak (mint a mai fiataloknak).” (részlet egy falusi fókuszcsoportból) 

  

                                                           
13 A társadalmi nemeket vizsgáló kutatásunk során értelmiségi nőkkel készítettünk interjúkat. Itt a saját gyermekeik 
leírásánál találtuk ennek a beszűkülésnek a nyomát, illetve mindez egy, a párkapcsolatok és az önálló háztartás 
alapításának kitolásával megvalósuló életmódot is jelöl. 
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6. Kamaszok, középkorúak és idősek – a fiatalok szemszögéből 

Mint már utaltunk rá, az interjúalanyok a saját generációjuk alsóbb határát élesebben húzzák meg. 

Úgy érzik, hogy ezek az elválasztó vonalak élesebbek, mintha az idősebb korosztállyal vetnék össze 

magukat. Itt fontos azt látni, hogy az ifjúsági életszakasz folyamatos bővülése miatt a fiatalabb 

korosztály jellemzése mintegy belenyúlik az általános iskola felső tagozatába is. Településtípus szerint 

markáns különbségek nem voltak megragadhatók abban a tekintetben, hogy miképpen jellemzik a 

fiatalabbakat – bár a kép inkább egységesen negatív, mint semleges. 

A generációkat elválasztó vonalak esetében az IKT-eszközök használatának kulcsfontosságú szerepe 

van. Ez a saját korosztály jellemzésekor is szembetűnő volt, a fiatalabbak esetében azonban minden 

egyes interjú fontos elemét képezte. A mostani kiskamaszok-kamaszok már az internet világába 

születtek bele, Facebook profillal az interjúk tanulsága szerint 8-9 éves koruktól fogva rendelkeznek, 

s azt aktívan használják is. Életük egy jelentős részét (s ennek része az emberi kapcsolatok ápolása) a 

világhálón, egy másfajta valóságban élik: másfajta hangsúlyokkal, másfajta célokkal és másfajta 

módokon. A privát élet megszűnik számukra: azoknak a momentumoknak nincs jelentősége, 

amelyek nem megoszthatók. Az internetes jelenlét kihat a kommunikációs képességeikre is – ez a 

vélemény, mind az egyetemista, mind pedig a munkáltatóként is szerepet vállaló falusi 

fókuszcsoportban megfigyelhető volt. Gyorsan írnak géppel, miközben a verbális kommunikációjuk 

gyenge, gondolataikat inkább írásban tudják kifejezni. 

Sokkal inkább rendelkeznek a fiatalabb generációk a felnőttek monopóliumának számító olyan 

jegyekkel is, amelyek az öltözködéshez (kihívó ruhák vagy smink a lányoknál), a viselkedéshez 

(párkapcsolatok, alkoholfogyasztás, cigarettázás, éjszakázás stb.) kapcsolódnak, miközben a 

munkaerőpiacról alkotott ismereteik hézagosak (pl. várható kezdőfizetések összege). A fiatalabbak 

ízlését, életcéljait kevésbé kiforrottnak látják. Lobbanékonyak, hamar feladnak dolgokat. Stílusukat az 

egyik egyetemista fókuszcsoportban a mainstream jelzővel illetik – miközben saját maguk ezeket a 

jegyeket elkerülni igyekeznek (utaltunk rá, hogy az ifjúsági szubkultúrák jegyei is az egyetemista 

fókuszcsoportokban jelentek meg). Pozitívumként több interjúban az angoltudás jelenik meg, amely 

szintén kapcsolódik az IKT-eszközök használatához. 

 

„Szerintem egész nap a neten lógnak (a 13-14 évesek). Posztolnak egész nap. Felkenek, és mennek fel a Facebook-

ra. És ez sem jó, hogy mindent kiadnak. Az egész világ tudja, hogy hogyan telik egy napja… és nem feltétlen boldog 

ő, mert ez csak a látszat. Még az érzéseiket is kiposztolják. Semennyire sem kommunikálnak szemtől szemben. ” 

(részlet egy kisvárosi fókuszcsoportból) 
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„Én 2006-ban érettségiztem, és akkor szigorú elvárások voltak, sem körömlakk, sem semmi. Én nem gondolom, 

hogy ennyire szigorú elvárásoknak kell lenni, de most olyan dolgok vannak… azt gondolom, hogy egy iskolába nem 

való. A mi generációnk nem így nézett ki.” (részlet egy falusi fókuszcsoportból) 

 

„Eléggé narcisztikusak. Nagyon számít a külső (a fiatalabbaknál). És tök ugyanúgy néznek ki. Megfelelési 

kényszerük van, hogy nekem most jól kell kinézni… Nagyon szűk nadrágja van a lányoknak. Szakadt nadrág, és 

tényleg, mintha egyenbabák lennének. Fiúknál ugyanaz a frizura. V-kivágás.” (részlet egy falusi fókuszcsoportból) 

 

„12 évesen arról panaszkodnak a Facebook-on, hogy elhagyott a barátom, és most nagyon szomorú vagyok. Ez azért 

vicces.” (részlet egy egyetemista fókuszcsoportból) 

 

Az idősebb generációkat a fiatalok inkább látják magukhoz közelebb állónak. A középkorúak a 

narratívákban nem negatív, hanem semlegesebb vagy pozitív színben tűnnek fel. Gyakori eleme az 

interjúknak a középkorúak munka általi leterheltsége, amelyet szinte általános jelenségként írnak le – 

ugyanakkor az elméleti részben utaltunk a járás foglalkoztatottsági viszonyainak sajátosságaira 

(magasabb munkanélküliségi ráták, alacsony foglalkoztatottság). A fiatalok érzékelik az idősebb 

generációk életpályájának stabilabb voltát, ami például a munkahelyek alacsonyabb számában is 

megfogható (gyakran évtizedekig ugyanazok a helyen dolgoznak/dolgoztak a szülők). Több esetben 

egyfajta idealizált képet rajzolnak erről a generációról, s kritikusabb elemek csupán az egyetemista 

fókuszcsoportban jelennek meg (pl. utalás az alkoholisták magas számára a korosztályban). 

A középkorúak főbb jellegzetességei közé sorolják még a nagyobb fokú rugalmatlanságot és az IKT-

eszközök korlátozott használatát. Az interjúalanyok szülei túlnyomórészt fizikai munkát végeztek, s 

ennek az öregedés folyamatára gyakorolt hatásaival a fiatalabb generációk nap mint nap 

szembesülnek. A boldog felnőttkor feltételének általában a teljesített életcélokat, a 

családot/párkapcsolatot, stabil egzisztenciát nevezik meg. 

 

„A szüleim nem mutatják ki, hogy öregednek. Jól viselik, de azért sokat panaszkodnak. Hogy fáj ez, fáj az. Már 

nincs annyi energiájuk, látom, hogy nehezen indulnak be a napok. Segíteni kell nekik.” (részlet egy kisvárosi 

fókuszcsoportból) 

 

„Úgy veszem észre, hogy a középkorú embereknek nincsenek igazi céljai. Elhelyezkedtek egy munkahelyen, és szépen 

ledolgozzák, amit kell, majd várják a nyugdíjas kort. Ez így nem jó. Az alapvető gondolkodásmódon kell 

változtatni. Azért, mert valaki középkorú, még nem kell lemondani az életről. Középkorúként is lehet új életet 

kezdeni vagy belevágni egy új vállalkozásba.” (részleg egy egyetemista fókuszcsoportból) 
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Az időskor kezdetét a legtöbb esetben a 60-65. életévnél húzzák meg a fiatalok, de több interjúban is 

felmerül annak a gondolata, hogy az időskort egy áthajló periódus előzi meg, amely akár 10-15 évig 

el eltarthat (ez tökéletesen egybe esik pl. a WHO definíciójával). Sok esetben jegyzik meg azt, hogy 

az időskort a romló egészségügyi állapotuk miatt meg sem érik a környezetükben lévők – erre az 

egyéni családszerkezetek bemutatásánál igen sok példát láthatunk (ez különösen igaz a nagypapákra). 

Az időskor bemutatásánál egyrészt egy idilli, szabadidős tevékenységekre koncentráló kép jelenik 

meg, azonban a családok szétszakadása, az izoláció, a romló egészségügyi állapot sokat ront az 

összképen. Pozitív példaként a fiatalok olyan időseket neveznek meg, akik akár 70 évesen is képesek 

voltak megtanulni az internet használatát, nyugdíjas klubokba járnak, egyszóval aktív életmódot 

élnek. 

Másrészt megtalálhatjuk az időskorú népességről kialakult negatívabb képet is, amely olyan 

elemekkel egészül ki, mint hogy visszavágynak a Kádár-rendszerbe, vagy sokat panaszkodnak, de a 

megélhetési kereteik alapból szűkösek, így ez utóbbin az interjúalany nem is csodálkozik. Ami ehhez 

a képhez még társul, az a munkaerőpiacról való túl korai kivonulás és a passzívabb, beszűkült 

életmód. 

 

„Sok szabadidejük van. És annak jó idősnek lenni, aki ezt a szabadidőt meg tudja tölteni olyan dolgokkal, amitől 

jól érzi magát. Akinek ez egy jó nagy űr, annak nem jó idősnek lenni.” (részlet egy falusi fókuszcsoportból) 

 

„A középkorú életszakasz egyre kitolódik, és most 35-nél kezdődik. De az emberek később is öregszenek, és ez 

nem rossz. Csak az fájó, hogy 65 éves emberek elmennek nyugdíjba, és halálra unják magukat otthon. Mert nem 

tudnak mit csinálni, tehát a nyugdíjkorhatárt is meg kellene már emelni… De az is megoldás lehet, hogy szépen 

lassan csökkentjük az óraszámokat (a munkára fordított óraszámokat), és fokozatosan vezetjük ki őket a 

munkaerőpiacról 5-10 év alatt. Ez alatt be tudnák tanítani a cégnél a fiatalabb munkavállalókat.” (részleg egy 

egyetemista fókuszcsoportból) 

  



 

24 
 

7. A generációk közötti kapcsolatrendszer jellemzői 

Az interjúk egyik blokkja a fiatalok családszerkezetét, illetve a generációk együttműködésének 

formáit térképezte fel. Bár a vizsgálatunk terepét képező járás alapvetően aprófalvas település, és a 

városok sem érik el a 3000 fős lélekszámot, működő nagycsaládi háztartásszerkezetről az 

interjúalanyok elenyésző része tett említést. Jellemző módon, ahol három- vagy négygenerációs 

együttélésről számoltak be a megkérdezettek, ott ennek keretei már módosultak, illetve a nagy- és 

dédszülők halálával felbomlottak (az egyik egyetemista fókuszcsoportban résztvevő lány, aki egy 100 

fő alatti településről érkezett, gyermekkorát egy négygenerációs együttélésben töltötte, amely az 

interjú készítésének időpontjára felbomlott). A testvérek száma inkább alacsony, ritka a 3-4 testvér 

megléte. 

A fiatalok családi kapcsolatai változatosak, s ez a variábilitás az országos trendeknek megfeleltethető. 

A fiatalok túlnyomórészt szüleikkel éltek, azonban a nagyszülőkkel nem egy háztartásban 

(leggyakrabban pár utca vagy pár település választotta el a nagyszülőktől a fiatalabb generációkat, s 

ritkább esetekben figyelhettünk meg nagyobb léptékű térbeli mobilitást az Alföld, Budapest vagy 

Észak-Magyarország irányából kiindulva). Az egyetemista fókuszcsoportban, illetve a már munkát 

vállaló falusi-kisvárosi fiatalok esetében figyelhettük meg az önálló háztartás vezetését, amelyek a 

párkapcsolatoknak is teret adtak (ilyen volt az egyik falusi fókuszcsoportban résztvevő, már 

gyermekes házaspár, vagy az egyik egyetemista fókuszcsoportban résztvevő, húszas éveinek második 

felében járó lány, aki igen hamar levált szüleitől, s ez a leválás saját életpályájára, döntéseire is 

vonatkozott). A nagyvárosi, egyetemista fiatalok jellegzetes életmódját az ingázás jelenti, amely a 

húszas életévek közepébe is belenyúlhat.14 

A nagyszülőkkel fenntartott kapcsolatok minőségét a fiatalok szerint nem a földrajzi távolság alakítja 

a legnagyobb mértékben. Egyes esetekben a földrajzi közelség még az alapvető kommunikációt sem 

biztosítja (nincs közös beszédtéma, „az idősek csak panaszkodnak”), míg más esetekben a családi 

kapcsolatok egyik vagy másik oldallal annyira megromlottak, hogy ez az unoka-nagyszülő 

kontaktusok megszűnését eredményezte (ilyen esetekben a fiatalok reakciója a beletörődés). 

 

„Régen rendszeresen összejártunk a nagyszülőkkel, de már nem. Hogy miért? Mert a szüleim idióták, és már ötödjére 

válnak el és jönnek össze újra. Ez már nagyobb erőfeszítés nekik, minthogy beüljenek a kocsiba, és elmenjenek a 

nagyszülőkhöz. Az első szakítás nagyon rossz volt, de mikor már harmadszorra-negyedszerre történt, nem vettem 

annyira komolyan. ” (részlet az egyetemista fókuszcsoportból) 
                                                           
14 A projekt társadalmi nemeket vizsgáló részében, ahol értelmiségi nőkkel készítettünk interjút, a jelenség másik 
olvasását is láthattuk. Az ingázó fiatalok heti-havi gyakorisággal látogatják szüleiket, más esetben pedig a folyamatos 
utazással járó életmód miatt alakul ki ez a folyamatos mozgásra épülő életmód, s tarthat ki egészen a harmincas életévig. 
Egy másik esetben a fiatalabb generáció tagjai a számukra kényelmes, házimunkáktól mentesített életvitel miatt marad 
szüleivel, s ezáltal tolja ki az ifjúsági életszakasz határait. 
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„Nekem sajnos elég rossz a kapcsolatom a nagyszülőkkel. A pécsiekkel. Bár mind a kettő egyetemi tanár, meg 

professzor. Nagyon sokáig aktívak voltak ilyen értelemben, de a saját gyermekeikkel sem foglalkoztak. Bár az 

apukám bátyja segít nekik, de vele korábban is többet foglalkoztak.” (részlet egy egyetemista fókuszcsoportból) 

 

„Sok volt a konfliktus (az egyik oldali nagyszülőkkel). A családi kapcsolatok nem szorosak, nagyon ritkán járunk 

át (a szomszéd településre). Meg nekem ez a nagy családi érzés nincsen meg. Szeretem a saját életemet élni. Anyám 

szokott beszélni vele telefonon, de a saját anyját ő sem látogatja meg.” (részlet egy falusi fókuszcsoportból) 

 

„Nagymamám él már csak. Nagyon beteges, mindene fáj. Segítem, de nem nagyon beszélünk igazából, mert amikor 

átmegyek, csak panaszkodik, hogy mindene fáj. És mindig csak rosszakat mond. Igazából beszélgetni se lehet vele. 

Ha hagy szóhoz jutni”. (részlet egy kisvárosi fókuszcsoportból) 

 

Gyakoribb verziónak tekinthetjük azonban azt, hogy a kapcsolatok a generációk között nem 

szakadtak meg, s ezeken a szálakon kölcsönös segítségnyújtások áramlanak (ezek irányulhatnak a 

házimunkára, tanácsadásra stb.). 

 

„Az apukám szülei az Alföldön laknak, velük évente háromszor-négyszer találkozunk. Már csak mi megyünk, ők 

nem jönnek. 80 felettiek. Velük telefonálunk, mobiltelefonnal. Megtanulták, jól használják. De jól tartják 

magukat, bicikliznek is. Az anyukám szülei egy utcával mellettünk laknak, ők fiatalabbak is. Nekik 

bevásárolnunk, visszük őket az orvoshoz, van kertjük, s amiben tudjuk, segítjük őket.” (részlet egy kisvárosi 

fókuszcsoportból) 

 

„A család már teljesen szét van szórva, az ünnepekkor találkozunk. Az meg egy nagy rohanás, meg egy nagy evés.”  

(részlet egy falusi fókuszcsoportból) 

 

„Már itt a faluban is nagyon ritka, hogy együtt élnek a nagyszülőkkel. Talán egy ilyen van. Inkább az a jellemző, 

hogy segítik a családtagok az időseket. Van ez a program is nálunk, ami pótolja a hiányzó nagyszülőket, ez a 

„fogadd örökbe a nagyit”-program… Mikor gyerek voltam, mi még nagycsaládban éltünk. Apukám és anyukám is 

dolgoztak, más településen. Korán elmentek, de én majdnem egyedül láttam el magamat, és a papám volt itthon 

velem.” 

(részlet egy falusi fókuszcsoportból) 
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„A nagymamám 73 éves, de még elég fitt… Most egy elég rossz időszaka van, mert válnak egy 26 éves házasság 

után. És most érzem, hogy megrogyott. Nyugtatókat szed, nem összeszedetten beszél… Alapvetően telefonon tartjuk 

a kapcsolatot, a személyes találkozok ritkábbak. Most tanácsokkal segítjük, próbálunk mellette lenni, hogy ő is úgy 

élje meg ezt a válást, hogy ez egy új lehetőség.” (részlet egy falusi fókuszcsoportból) 

 

A családi kapcsolatokat a válások és az újraházasodások is gyakran alakítják. Egyedi mintázatok 

szinte minden fókuszcsoportban előfordultak (fiatalabb testvéreit „felnevelő” idősebb interjúalany, 

féltestvérek az újraházasodás után, s olyat is több alkalommal említettek, hogy a szüleik válása után 

az egyik oldali rokonsággal teljességgel megszakadt a kapcsolat). Volt olyan interjúalany, akinek az 

édesanyja nevelőszülő, így több kisebb gyermek is él a háztartásukban, akiknek a nevelése részben a 

megkérdezett feladata. Szinte mindennapi tapasztalat a külföldi munkavállalás miatt a családok 

huzamosabb ideig tartó vagy állandó különélése.15 Van, akinek az élettársa él külföldön, másoknak a 

testvére vagy a szülei. Extrém esetekben a család több tagja él külföldön, s a kapcsolattartás csak 

Facebookon és Skype-on történik. 

 

„Nekem a testvérem és az apukám is külföldön él.” (részlet egy kisvárosi interjúból) 

 

„A párom kinn dolgozik, már egy éve. Az apukájával Skype-olunk egymással esténként. Vagy havonta, vagy 

kéthavonta találkozunk. De most tervezzük, hogy én is megyek... Ez biztos nagy váltás lesz a kislánynak (az anya 

itthon neveli a közös gyermeküket.). De ő (a gyerek) azt mondja, hogy nem szívesen menne… A nagyszülők azt 

mondják, hogy az unokát hagyjam itthon, és menjünk ki mi ketten. Vállalnálkaz unokát, és felnevelnék, de ezt a 

párommal nem szeretnénk.” (részlet egy kisvárosi interjúból) 

 

A fiatalok gyermekkorukat felidézve gyakran említették a nagyszüleik hathatós segítségét pl. a 

gyermeknevelésben. Erre véleményük szerint azért is szükség volt, mert a szüleik generációja 

dolgozott, s így kevesebbet tudtak foglalkozni a saját gyermekeikkel. 

Ha a fiatalokat jövőbeni terveikről kérdezzük, amelyek a generációk közötti kapcsolataikkal függenek 

össze, akkor szinte minden esetben nukleáris családképpel találkozunk. A többgenerációs együttélés 

a mindennapi rutin és a gazdasági funkciók miatt előnyös, ugyanakkor számos konfliktusforrást rejt 

magában, amelyeket már ez a generáció általában nem akar felvállalni. Szüleiket azonban (ahol a 

kapcsolatok most is működnek) szeretnék segíteni – mint ahogy most is segítik. Szüleik, nagyszüleik 

segítése véleményük szerint jellemző erre a generációra (ellentétben a fiatalabbakkal, akiknek az 

életéből ezek a kötelezettségek már kimaradtak). 

                                                           
15 Ez a téma szintén megjelent – a másik generáció szemszögéből nézve – a társadalmi nemeket vizsgáló interjúkban. 
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„Ha együtt él egy nagycsalád, sok a probléma. Mindenből probléma lehet. A zajból, a zenehallgatásból… Nekik 

már más az életritmusuk. Nekik az a normális, hogy hétkor lefekszik aludni. Én például ezért már öt után nem is 

megyek át a mamáékhoz, mert fürdenek és fekszenek… Nem is tervezem, hogy a szüleimmel együtt élünk, mert én 

már máshogyan képzelem el az életemet, máshogyan akarom nevelni a gyermekeimet.” (részlet egy kisvárosi 

fókuszcsoportból) 

 

„Nálunk négy generáció élt együtt. Külön szoba dédiéknek, külön a nagyszülőknek, külön a szülőknek, én meg a 

nővéremmel laktam együtt. Egy nagy földszintes ház volt. Sok volt a konfliktus. Mindenen lehet veszekedni, például 

a sütésen-főzésen. Hogy hová tették a dolgokat. Én azt terveztem, hogy a saját lábamra állok, nem tervezek 

nagycsaládot.” (részlet egy egyetemista fókuszcsoportból) 
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8. Vágyott életpályák és karrierívek 

Az interjúk a jövőre vonatkozó kérdésblokkal zárultak. A fiatalok egyenként foglalták össze a 

családdal, a munkával, a lakóhelyükkel kapcsolatos terveiket, illetve beszéltek saját időskorukról, 

illetve a járás és a település jövőjéről is. 

Első lépésben a családdal kapcsolatos terveket ismertetjük. Korábban idéztük az országos trendeket, 

illetve idéztük az Ifjúság 2012 ide vonatkozó megyei statisztikáit is. Ezek fontos tanulsága, hogy az 

utóbbi évtizedek a fiatalok egy részét elmozdította a hagyományos családmodellektől, bár a többség 

még mindig családdal és gyermekekkel képzeli el a jövőjét. Ezeket a mintázatokat látjuk 

visszaköszönni a fiatalok elképzeléseiben is. A falusi és a kisvárosi fókuszcsoportokban a 

gyermekvállalás szinte minden esetben szerepel a tervek között. Általában egy vagy két gyermeket 

terveznek. (Egy kisvárosi lány azért nem tervezett saját gyermeket, mert fiatalabb testvéreit anya 

hiányában szinte ő nevelte fel, míg egy falusi fiú utazni szeretne és külföldön munkát vállalni, s nem 

állította biztosan, hogy úgy alakul majd az élete, hogy belefér egy gyermek.) Az egyetemista 

fókuszcsoportokban ugyanakkor már sokkal markánsabban fordul elő a gyermekvállalás elutasítása – 

különböző indokokkal (pl. sosem szerettem a gyerekeket.). Az egyik fókuszcsoportban egy régóta 

együtt élő pár nyilatkozott úgy, hogy nem terveznek gyereket. A gyermekvállalás azonban sehol sem 

kötelező elemként jelenik meg a fiatalok életpályájában, hanem inkább egy olyan lehetőség, amelyet a 

körülmények szerencsés együttjárása során fognak „megvalósítani” – ha éppen úgy alakul az életük. 

Volt olyan 29 éves interjúalany, aki szerint még nem tudtak megfelelő körülményeket teremteni a 

párjával, ezért még várnak. Párkapcsolatot azonban mindannyian szeretnének (van, aki csak élettársi 

viszonyt). A boldog felnőttkor és időskor egyik zálogának is általában a családi kapcsolatokat tartják, 

ami az izolációt és a magányt enyhíti és megelőzi. 

 

„Nem szeretnék férjhez menni. Elég egy élettárs. Azt látom az ismeretségi körömben, hogy nagyon sokan elválnak. 

Sok a megcsalás. De szeretnék egy gyereket. Csak egyet. Maximum kettőt.” (részlet egy kisvárosi fókuszcsoportból) 

 

„Szeretnék gyereket, de még nem tudom, hogy mikor. 29 éves vagyok. Most már lassan kéne, de ez az anyagiak 

miatt tolódik, nem merjük. Kettőt szeretnék, tehát el kellene már kezdeni.” (részlet egy kisvárosi fókuszcsoportból) 

 

„Én még családot nem tervezek, az biztos. Szeretném látni a világot, sok helyre elmenni. Más városokba és 

országokba. Thaiföldre biztosan el szeretnék jutni... Meg egy csomó helyre elmennék búvárkodni. Máltára már 

eljutottam.” (részlet egy falusi fókuszcsoportból) 

 



 

29 
 

„Mostanában ezen kattog az agyam, hogy mi lenne jó. Ha suli után vállalnék be egy gyereket, akkor nem tudnék 

dolgozni. Most mi a jobb? Hogy megélek, vagy lesz egy gyerekem fiatalon?” (részlet egy egyetemista fókuszcsoportból) 

 

A fiatalok mindegyike – mind a fiúk, mind pedig a lányok – dolgozni szeretnének. Ha megoldható, 

akkor a szakmájukban. A munkával kapcsolatban egyrészt az az elvárás fogalmazódik meg bennük, 

hogy biztos egzisztenciát teremtsen, másrészt pedig az, hogy hivatás legyen a számukra. Munkaerő-

piaci esélyeiket borúsnak látják – a kisváros szakképzésében tanulók például nem tudnak a járásban 

olyan álláshirdetésről, amelyben az ő végzettségüket keresik. A környező nagyvárosokban, valamint 

az ország más részeiben és külföldön kedvezőbb lehetőségeket látnak. Az egyetemista fókuszcsoport 

tagjai fizetésük nagyságát meglehetősen pontosan tudják előre becsülni, s választott szakmájuk 

mellett ennek ellenére is ki szeretnének tartani.16 Míg az egyetemista fókuszcsoportokban pontosan 

sorolják fel azokat az egyetemi szakokat, amelyekkel elhelyezkedési és kereseti lehetőségeik 

kedvezőek lennének, de ezekhez oda tudják illeszteni azokat a fizikai munkákat is, amelyekből hiány 

van, és megfelelő megélhetést is biztosíthatnak. A falusi-kisvárosi fókuszcsoportokban, különösen a 

munkavállalás előtt álló fiúk esetében irreális kezdőfizetési igények is megfogalmazódnak (s az 

idősebb résztvevők ezt „álmodik a nyomor” kifejezéssel kísérik), s a jó kereseti lehetőségek kapcsán 

csupán fizikai munkákat neveznek meg a megkérdezettek. A faluban élő, de diplomás munkavállalók 

munkaerő-piaci képe reálisabb, s jól látják, hogy a falvak alig tudnak biztosítani munkahelyeket az 

értelmiségi fiataloknak. A kisebb településeken a fizikai munka lehetőségei kedvezőbbek, a 

diplomások leginkább az önkormányzatoknál, illetve pályázatokhoz kapcsolódva állnak 

foglalkoztatásban. Ez utóbbi ugyanakkor instabilabb foglalkoztatást is jelent. 

A munkavállalás egzisztenciális céljai a falusi-kisvárosi interjúk során fogalmazódnak meg 

markánsabban, míg a falusi értelmiség, illetve az egyetemista fiatalok esetében a hivatás-jelleg és a 

munka belső, a személyiséget kiteljesítő, úgynevezett intrinzik motivációi is megfoghatók. 

Szemléletes, hogy komoly karrieríveket nem terveztek (még az egyetemisták sem) – egyetlen kivétel 

fordult csupán elő: egy, a pécsi politikai életbe pártszinten is bekapcsolódott fiú számolt be 

komolyabb tervekről. 

Életüket, úgy vélik, a munkavállalás végig fogja kísérni. S mivel a nyugdíjkorhatár 40 év múlva még 

magasabb lesz, így több interjúban is megfogalmazódott, hogy addig fognak dolgozni, amíg élnek, s 

a boldog nyugdíjas évekre nem sok esélyt látnak. Tanulási terveik is vannak, de ezek ritkán 

irányulnak a felsőoktatásra (az újabb alapszakos képzés, mint életcél az egyetemista 

fókuszcsoportban fogalmazódik meg). 

 

                                                           
16 A megyei átlagfizetéseket nemzetgazdasági áganként a Melléklet 7. ábrája mutatja be. 
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„Az, hogy Ausztriába elmenjek mosogatni, az annyira nem vonz. Én inkább saját vállalkozásban gondolkodom. 

Ha egy ember a saját életét akarja élni, akkor azt másoktól függetlenül kell tennie. A számítástechnikában látom 

ezt, az helyfüggetlen.” (részlet egy falusi fókuszcsoportból) 

 

„Régebben újságíró akartam lenni, de nem találtam ilyen munkát. Aztán választottam a könyvtár szakot. Azt 

gondoltam, hogy majd ülök a pultban, és az jó lesz. De már látom, hogy ez nem így van. De azért örülnék, ha 

tudnék valamit kezdeni a könyvtár szakkal. De részemről a semmittevéssel is kiegyeznék.” (részlet az egyetemista 

fókuszcsoportból) 

 

8.1. Területi mobilitás és kivándorlás 

A területi mobilitás egyrészt megragadható a fiatalok már befutott életpályáiban. Az eddigi ingázás 

egyrészt a családok mozgásához köthető (pl. a járások falvai között, a térség városai-kisvárosai 

között). Ennek egyik kiváltó oka a szülők munkavállalása, illetve megemlíthetjük a családi életben 

bekövetkezett változásokat is (pl. válások). Másrészt a fiatalok területi mobilitása az oktatáshoz 

kapcsolódik. Gimnáziumi képzés például a hegyháti járásban nincsen, a PTE vonzereje pedig a 

megyeszékhelyre vonzza a fiatalokat – nem csak a régióból, hiszen az egyetemen budapesti vagy dél-

alföldi származású hallgatókkal is találkoztam. A húszas éveik második felében lévő interjúalanyok 

egy része már tanult vagy dolgozott külföldön (pl. Erasmus ösztöndíjjal tanult kinn, pincéként 

dolgozott stb.), de valamilyen okból hazatért. A generációk önmeghatározásakor láthattuk, hogy a 

fiatalok ezt a fajta mobilitást saját kohorszuk ismérvének is tartják. 

Az interjú egy kérdése a jövőbeni területi mobilitásra irányult. Ezeket a terveket nagyrészt a 

munkaerőpiac szűkös lehetőségei alakítják. Meg fognak próbálni elhelyezkedni a járásban vagy a 

megyében, de valószínűsítik, hogy nem fog sikerülni, vagy olyan keresetet nem fognak nekik kínálni, 

amellyel elégedettek lennének. A területi mobilitás többnyire kényszerpálya, de reális esélyként, szinte 

kikerülhetetlen eseményként tekintenek rá. 

A belföldi mobilitási ívek leginkább a kisvárosok és a nagyobb városok felé vezetnek, leginkább Pécs 

vagy Budapest irányába. Általános tendencia az, hogy a lakhatás célállomásai a városok – akár 

kisebbek, akár nagyobbak. A falvakat ideális élettérnek csupán az ott munkát találó fiatalok nevezik 

meg (ők vissza is tértek lakóhelyükre, vagy kisvárosokból kerültek a kistelepülésekre), illetve 

elenyésző részben azok, akik falvakban nőttek fel, de még munkavállalás előtt állnak. 

Narratívájukban a kistelepülések mint ideális lakóhelyek jelennek meg (csendesek, mindenki ismer 

mindenkit, szép a természeti környezet stb.). Ennek az ideáltipikus leírásnak a falusi, jelenleg 

egyetemista diákok esetében nyomát sem találjuk. 
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„Igazából nem is tudom, hogy miért mondom azt, hogy falun akarok élni. Csak azért, mert ott nőttem fel. Egy jó 

falu, egy jó ház, jó verda, egy fullos csaj. Nem kellenek olyan nagy dolgok. És ahol én lakok, falu, az közel van a 

városhoz.” (részlet egy kisvároson felvett, de falusi interjúalanytól) 

 

A területi mobilitás másik szálát a külföldi munkavállalás jelenti. Ahogyan már említettük, a külföldi 

munkavállalás a térség családjaiban a mindennapok részévé vált, hiszen szülők, testvérek és barátok 

vállalnak munkát a határon túl: leginkább Ausztriában, Németországban vagy Angliában. Sokan az 

életpályájuk elkerülhetetlen részének tartják – ez hatványozottabban volt igaz a szakképzettséggel 

bíró vagy kisvárosi fiatalok esetében. A falusi fókuszcsoportok esetében külföldről már hazatért 

interjúalanyokkal találkozhattunk. Az egyetemisták egy kisebb része is külföldön tervezi leélni az 

életét – azonban ebben a lakóhely változtatásban nem csupán egzisztenciális motívumok jelennek 

meg, hanem pl. az angol kultúra és nyelv szeretete vagy a magyarok előítéletes, bezárkózó 

magatartása és gondolkodása. A migrációs terveket a fókuszcsoportok tanulságai alapján egyrészt a 

végzettség alakítja – pl. a pincér végzettséggel bíró, de jelenleg egyetemista fiú osztálytársainak 80%-a 

dolgozik jelenleg a határokon kívül, másrészt pedig a nyelvtudás. (Szintén az egyik egyetemista 

fókuszcsoportban hangzott el, hogy a kétnyelvű gimnáziumban végzett fiú osztálytársainak több 

mint a fele tartózkodik jelenleg Angliában). A nyelvtudás több esetben gátja a kivándorlásnak: itt a 

fiatalok egyrészt magukat hibáztatják, másrészt pedig az oktatás milyenségét. Az ő generációjukat 

még sok esetben átképzett orosztanárok kezdték el tanítani, s nem vette úgy körbe őket az internet 

angol nyelvű világa, mint a mostani fiatalokat. A munkavállalás lehetséges helyszínei az interjúk 

alapján megtörik az angol nyelv dominanciáját, hiszen a fiatalok egy jelentős része Németország vagy 

Ausztria felé orientálódik, ahol viszont a német nélkül nem lehet boldogulni. Külföldön, vélik, a 

városok tisztábbak, a fizetések magasabbak, és az élet kiszámíthatóbb. A szülők – az interjúalanyok 

elmondása alapján – beletörődtek abba, hogy gyermekeiktől több száz kilométer fogja elválasztani 

őket, de ennek a beletörődésnek a magyarázata az, hogy a gyermekeik számára is élhető világot és 

életszínvonalat szeretnének. A fiatalok egy kisebb, de jelentős része zárkózik el teljesen a kivándorlás 

gondolatától, amelyet leginkább azzal magyaráznak, hogy nem szeretnének elszakadni a családjuktól. 

Az egyetemista fókuszcsoportban a hazaszeretet, az országhoz kötődés is megjelenik. 

 

„Szeretnék férjhez menni, és szeretnék gyerekeket. Maximum hármat. Külföldön akarok élni, és dolgozni is ott 

akarok. Inkább városban laknék. Idáig faluban éltem, de most már inkább városban élnék. Frankfurtban laknék, 

a párom volt már ott, a testvére lakik kinn. Sokkal tisztábbak és rendezettebbek a városok, és gazdagabbak az 

emberek.” (részlet egy kisvárosi fókuszcsoportból) 
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„Bárhová mennék, csak el innen. Nekem Anglia nagyon nagy cél. Az angol nyelvet nagyon szeretem. De 

Németországba is szívesen mennék. Kinn sokkal elfogadóbbak az emberek mindenkivel szemben. Arra gondolok, 

hogy nem éppen átlagos külsőm van, és nagyon sokszor megszólnak, beszólnak. A múltkor beszólt egy srác, ha neki 

ilyen lánya lenne, nullás géppel levágatná a haját vagy bezárná. Amikor kinn voltam, ilyen nem fordult elő… 

Nagyon régóta tudom, hogy külföldön szeretnék élni. Úgy érzem, hogy nekem nem itt van a helyem.” (részlet egy 

egyetemista fókuszcsoportból) 

 

„Én hazajöttem külföldről, mert semmilyen pluszt nem nyújtott. Hazajöttem, mert szeretem Magyarországot. 

Pénzem volt, de van az a pont, amikor ez már nem érdekel. Nem is igazán honvágyam volt, hanem Pécs-vágyam. 

Nem volt meg a komfortzónám. Egy idő után azon gondolkodtam, hogy mi a frászt keresek én itt. Ez nekem 

megéri?  Három évig voltam kinn összesen.” (részlet az egyetemista fókuszcsoportból) 

 

8.2 A jövőképek jellegzetességei 

A fiatalok a jövőképek kapcsán két fő témakört érintettek. Egyrészt a saját időskoruk lehetséges 

jellegzetességeit, másrészt pedig a település-járás sorsát. 

A fiatalok saját időskor-képe két véglettel jellemezhető. Egyrészt megjelennek benne egyfajta 

idealizált elemek, mint a sok szabadidő, a boldog család, az unokák, s ennek az idilli képnek a 

helyszíne sokszor egy kertes házzal egészül ki. Úgy vélik, hogy időskorukat nem izolálva fogják 

eltölteni, szeretnének minél több szállal a tágabb társadalomhoz is kapcsolódni, s egyfajta aktív 

időskorra vágynak. Másrészt az interjúkban megragadható egy sokkal borúsabb jövőkép is. Minden 

egyes fókuszcsoportban arra számítanak, hogy nyugdíjat nem fognak kapni, s anyagi hátterüket az 

aktív éveikben saját maguknak kell megteremteniük. Szemléletes, hogy gyermekeik segítségét egy 

fókuszcsoport kivételével nem említették (ami szintén a nukleáris és a földrajzilag széttagolt 

családképek irányába mutat). Ugyanakkor saját maguktól elvárják a szüleik segítését – van, akinek 

már kész forgatókönyve van a következő évtizedekre-évekre, amikor szüleik már nem, vagy kevésbé 

tudják ellátni magukat. 

 

„Azt nem tudnám elképzelni, hogy idősek otthonába menjek. Nekem az egy érvágás volna. Bemegyek az idősek 

otthonába, és nekem olyan rideg ott minden. Az a beletörődés, az az elmúlás, a belenyugvás…” (részlet egy falusi 

fókuszcsoportból) 

 

A település és a járás jövőjével kapcsolatos tervek és víziók negatívabbak. A legkedvezőbb 

forgatókönyv egy funkcióváltással írható le – pl. a települések nyaraló funkcióinak megjelenésével és 

bővülésével, amelybe a budapesti vagy a külföldi lakosok kapcsolódnak be. Ez értelemszerűen jár a 
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lakónépesség kicserélődésével, a betelepüléssel. A folyamat indoka szerintük az alacsony 

ingatlanárakban és a természeti értékekben keresendő. Mindez a természetes elöregedés folyamatát is 

felerősíti: úgy fogunk kinézni, mint egy nagy idősek otthona – fogalmazott az egyik falusi 

interjúalany. 

A negatívabb jövőképek tartalmai egyrészt a már említett elöregedésre vonatkoznak. A fiatalok és a 

középkorúak „eltűnése” egy teljesen kézzel fogható jelenség, még akkor is, hogy ha lokális szinten 

próbálják megállítani a folyamatot,17 s néhány esetben kedvezőbb trendeket is láthatunk. Másrészt 

megjelenik az etnikai arányok eltolódása, amelyhez több interjúban is negatív felhangok 

kapcsolódnak. A járás gazdasági helyzetét, potenciálját szintén nem látják kedvezőnek. 

 

„Én azt veszem észre, hogy ezekben a falvakban már több az öreg, mint a fiatal. A fiatalok elmennek, mert muszáj 

elmenni. Ezt nem lehet máshogy csinálni, hogy például bejárok minden nap Pécsre dolgozni. De kiürülni nem fognak 

a falvak, mert nálunk például sokan vesznek házat üdülőnek. Lejönnek, mert van strand, csendes kis falu.” (részlet 

egy kisvárosi fókuszcsoportból) 

 

„Nem sok jövőt látok a településnek. Szerintem leépül. A fiatalok száma csökken, mert kimennek külföldre 

dolgozni.” (részlet egy kisvárosi fókuszcsoportból) 

 

„Én bízok benne, hogy lesznek még fiatalok. Akik most elmennek, világot látnak, de aztán hazajönnek és családot 

alapítanak. És több gyerek lesz, mint most… Bár most négy-öt gyerek is van, ez soknak számít.” (részlet egy falusi 

fókuszcsoportból) 

 

„Hogy képzelem el a világot negyven év múlva? Szerintem tíz év múlva a világot elsöpri egy világháború.” (részlet egy 

egyetemista fókuszcsoportból) 

 

„A környék helyzete bizonytalan, ahogy az országé is, sajnos. A nyugdíjrendszer pár évtizeden belül összeomlik, 

szóval nehéz megjósolni, hogy mi várható.” (részlet egy egyetemista fókuszcsoportból) 

 

„Engem nem érdekel, hogy mi lesz 40-50 év múlva. Jelenleg Magyarországon mindenki a jelennek él, először meg 

kellene oldani a mostani problémákat. A mai világ halálra van ítélve. Halott dolgokhoz ragaszkodnak a vezetők.” 

(részlet egy kisvárosi fókuszcsoportból) 

  

                                                           
17 A női vezetőkkel készített interjúk alapján ennek egyik szála az gyermekgondozási intézmények hálózatának bővítése, 
másik pedig az ingatlanok önkormányzati tulajdonba vétele és szolgálati lakásként való kiadása. 
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9. Nemzetközi kitekintés – a norvég hallgatók vizsgálata 

Elemzésünk egy másik szála során norvég, de Magyarországon tanuló diákokkal készítettünk interjút, 

vagy pedig a diákok az általunk feltett kérdésekre egy internetes felületen válaszoltak. Ezzel a 

módszerrel 30 hallgató véleményét ismertük meg. A célunk az volt, hogy megragadjuk azokat a 

pontokat, amelyekben a magyar és a norvég diákok véleménye különbözik, s rámutassunk a közös 

elemekre is. Ugyanakkor a gazdasági kontextust sem hagyhatjuk figyelmen kívül: az egyik, orvosnak 

tanuló norvég diák például megjegyezte, hogy az ő jelenlegi ösztöndíja magasabb, mint 

Magyarországon az orvosok fizetése. A külső, gazdasági és szociális adottságok, ahogyan az elméleti 

részben is utaltunk rá, alapvetően határozzák meg egyrészt a generációk arculatát, másrészt pedig 

sajátos mintázatokat alakítanak ki az életpályákra és a gondolkodási struktúrákra vonatkoztatva. 

A norvég diákok húszas életéveikben jártak. Saját generációjuk meghatározásában, illetve a más 

generációkkal való összevetésben talán fontosabb momentumként jelent meg az azonos 

kohorszokba tartozók közötti összetartozás érzése, a közös kultúra, és az őket ért társadalmi 

hatások, míg a magyar fókuszcsoportokban inkább a médiahasználat és a viselkedés/öltözködés 

jelent meg elválasztó vonalként, illetve a munkához való viszony szerepe fogalmazódott meg (erre 

történő utalást a norvég interjúkban nem találtunk). A saját generációjuk felső határát a norvég 

diákok gyakrabban helyezik a magasabb életkorokba (még a 40. életévhez is köti egyikük). 

Kohorszuk jellemzése egyrészt megegyezik a hazai tapasztalatainkkal (mi még fára másztunk, a világ 

sokkal kisebb volt), s egy átmeneti generációnak írják le a régi és az internettel együtt felnövő 

generációk között, azonban a leírást más elemek is kiegészítik (pl. szociális érzék, egymásra figyelés, 

anyagi jóllét, béke, illetve bizonyos, a globális problémákra, különösen a környezetvédelemhez 

kapcsolódó elemek is felbukkannak, amelyre a magyar interjúkban egy kivételtől eltekintve nem 

találunk utalást). Ritkábban, de negatív jellemzők is előkerülnek (pl. lusta, túl egocentrikus). A mai 

kor negatívumaként a túl sok ingert, a klímaváltozást vagy az internet miatt kialakuló antiszociális 

életmódot jelölik meg. Erősek a külső elvárások is. Fontos látni, hogy a saját generációjuk 

törésvonalai kapcsán az ideológiák mentén kialakuló választóvonalat is megemlítik, más esetben a 

vallásosságot nevezik meg törésvonalnak. Választóvonalként többen a muszlim és a keresztény 

norvégok közötti eltérést nevezték meg. Többen megemlítették a generációjuk jó angoltudását, ami 

jelentősen megkönnyíti a helyzetüket – emlékezhetünk, hogy a nyelvtudás jellemzői teljesen más 

előjelekkel tűntek fel a magyar interjúkban. 

A fiatalabbakról alkotott kép itt is számos negatív elemet tartalmaz (keveset tudnak a világról, naivak, 

bizonytalanabb a jövőjük, narcisztikusabbak), ugyanakkor az összkép némileg pozitívabbnak tűnik. 

Öltözködésüket, stílusukat a magyar fiatalokhoz hasonlóan látják (sminkelnek, felnőttként öltöznek, 

teljesen egyformák). 
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Az időskori életszakasz határát meglehetősen szórtan becsülik, ugyanakkor egészen magas 

életkorokkal is találkozhatunk (pl. 75 év). A magyar narratívákra jellemző munkacentrikus életforma, 

annak minden negatív következményével sokkal kevésbé jellemző (egyes magyar interjúkban a 

fiatalok hosszan sorolták szüleik betegségeit). A felnőtt élet nehézségeinek, illetve az időskor 

kihívásainak áttekintésekor nem jelennek meg az egzisztenciális gondok: a válaszok a munka és a 

család összehangolására, az öregedés elfogadására, a szeretteink elvesztésére és a gyermekek 

leválására vonatkoznak. A norvég hallgatók saját ismeretségi és családi körükben több boldog és 

elégedett, ráadásul aktív életet élő idősről és felnőttről számolnak be. Nem jelennek meg a 

válaszokban azok a kissé cinikus felhangok sem, amelyek több magyar hallgatói interjúban 

megfoghatók voltak az idősek leírásakor (veszekednek a helyekért a tömegközlekedésben, a ház előtt 

a padon ülve pletykálnak). Fontos, hogy az időskori magas életminőséghez az egészségügyi és az 

idősek gondozását ellátó intézmények fejlettebb hálózata, a megfelelő anyagi háttér is szükséges, ami 

Norvégiában adott, illetve kiemelik még a baráti kapcsolatok fenntartását és a hobbikat is, amelyek a 

boldog időskor garanciái lehetnek. Egyikük megemlíti, hogy Norvégiában hamarabb tudnak 

nyugdíjba vonulni az emberek. Az idősek IKT eszközhasználata is elterjedtebb és magasabb szintű 

az interjúalanyok elmondásai alapján. Egy megkérdezett azonban arról ír, hogy mivel nálunk 

(Magyarországon) a családi kapcsolatok szorosabbak, ezért a norvég idősek bizonyára kevésbé 

boldogok. Volt olyan norvég hallgató, akinek a nagyszülei az idősek otthonában éltek – erre 

Magyarországon nem találtunk példát. 

A norvég diákok családszerkezete sokkal inkább a nukleáris család jegyeit mutatja fel. Ráadásul, 

mivel éppen ösztöndíjjal külföldön tanulnak, a kapcsolattartás a lekérdezés pillanatában még 

ritkábbnak mondható. Az otthonlét idején sem találkozik azonban a többség évi 1-2 alkalomtól 

többször a nagyszülőkkel – ezek az alkalmak általában az ünnepekhez kapcsolódnak. A 

kapcsolattartás hézagait, akár csak nálunk, a telefon és az internet kompenzálja. 

A norvég hallgatók szövegeiben több alkalommal is történik utalás a bevándorlók populációjára. 

Jellegzetes módon azonban ehhez negatív felhangok nem tapadnak – a családszerkezetek kapcsán 

például azt jegyzik meg, hogy a bevándorlók esetében lesz jellemzőbb a szorosabb családszerkezet és 

a nagycsaládos együttélés, míg a „született” norvégok esetében a nukleáris családmodell és a lazább 

kapcsolattartás a jellemzőbb. A családi kapcsolatok változását a diákok is érzékelik – régen az egyes 

generációkat sokkal több szál kötötte össze, igaz, ennek egyrészt anyagi indokai is voltak. Az ország 

jövőképét a bevándorlás jelensége értelemszerűen alakítja. 

A norvég diákok tervezett életpályának jellegzetes eleme, hogy kivétel nélkül mindenki vissza akar 

költözni hazájába – az utazások, mint életcélok, a legtöbb esetben itt is megjelennek, de ehhez nem 
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társul a más országban élés vágya vagy kényszere.18 Az utazáshoz és a külföldhöz fűződő eltérő 

viszonyt (mármint a norvégok és a magyarok eltéréseit) az egyik megkérdezett szemléletesen 

fogalmazta meg: a norvégok azért utaznak, hogy világot lássanak, majd aztán hazamenjenek, a 

magyarok pedig azért, hogy egy új életet kezdjenek valahol máshol. 

A két ország közötti különbségek egyrészt az anyagi helyzetből adódnak, s az intézményrendszer 

hiányosságai is nagyrészt ezzel hozhatók kapcsolatba. Ezek a problémák a szociális ellátás, az idősek 

gondozása, illetve az oktatás területén ragadhatók meg. A norvég hallgatók érzékelik azt a 

bizonytalanságot, amellyel a magyar fiatalok szembesülnek, s a felnőtt kor határának kitolódását is 

ezzel kapcsolják össze (az anyagi helyzet miatt nem tudnak önálló háztartást vezetni). Az anyagi és az 

intézményrendszer különbségei mellett azonban olyan elemek is megjelennek, amelyek egyrészt 

kevésbé kapcsolhatók az egzisztenciális gondokhoz (előítéletesség, idegengyűlölet, az aktuális 

politikai helyzet), illetve a társadalom szerkezetéhez kapcsolódnak (gyenge középosztály, nagyobb 

társadalmi távolságok, szegénység). Néhány esetben fogalmazódik meg némi aggodalom Norvégia 

jövője kapcsán – ezek a mostani stabil anyagi helyzet némi romlását prognosztizálják, illetve azt, 

hogy az egyenlőtlenségek ott is növekedni fognak, s a szülői támogatás egyre inkább szükséges lesz a 

boldoguláshoz. 

A vágyott életcélok megegyeznek a magyar fiatalok életcéljaival: párkapcsolatot, gyermeket 

szeretnének (itt nem találtuk nyomát a gyermekvállalás tervezett elkerülésének, maximum 

bizonytalanságot ezzel kapcsolatban), jó állást, s egy – inkább kisebb településen vagy városban – 

található megfelelő házat. 

A norvég diákok jövőképe értelemszerűen pozitívabb. Nem találjuk meg benne az egzisztenciális 

elemek miatti bizonytalanságot (pl. lesz-e nyugdíjunk), s több, a jövővel kapcsolatos pozitív elvárás 

fogalmazódik meg a narratívákban (jobbak lesznek a gyógyszerek, ami által magasabb lesz az 

életminőség, javulnak az orvosi ellátás lehetőségei). A bevándorlás jelensége vagy semleges, vagy 

pozitív kontextusban tűnik fel, a diverzitás ugyanis képes közelebb hozni az embereket – véli az 

egyik norvég hallgató. Más esetben a fiatalok közötti választóvonalaknál megjelennek az etnikai 

határok, s itt különösen a muszlim országokból bevándorlók és a „született” norvégok közötti 

törésvonal. A kontextus azonban, ahogyan a jelenségre reflektálnak, nem egyértelműen negatív, 

inkább objektív megközelítéssel jellemezhető. 

Jövőképükbe szintén gyakrabban beszűrődnek a „nagyvilág” elemei: Trump elnökségétől kezdve a 

mexikói bevándorlásig merülnek fel olyan elemek a válaszokban, amelyek arra utalnak, hogy a 

norvég diákok világképe földrajzilag „tágabb”. A válaszok érintik a brexitet, illetve a magyar 

                                                           
18 Két hallgató volt összesen, aki nem szeretett volna a hazájában élni. Az egyikük Dániát nevezte meg célországként, a 
másik esetben konkrét országot nem nevezett meg a megkérdezett. 
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belpolitikai helyzetre is reflektálnak. Úgy tűnik, az a kép, amelyet a világról alkotottak, a politika 

világa felé némileg nyitottabb. 
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10. Összegzés 

Kutatásunk során arra vállalkoztunk, hogy a járás fiataljainak helyzetét az országos trendek és az 

elméleti keretek függvényében vázoljuk fel. A fiatalok saját generációjukról alkotott képe, tervezett 

pályaívei és életpályái egyrészt illeszkednek a nemzetközi trendekhez (pl. az individualizáció, a 

mobilitás vagy a kiszámíthatatlan életpályák miatt), másrészt magukon viselik az országos változások 

nyomait (pl. a külföldi munkavállalás kapcsán). Mindezt a lokális sajátosságok színesítik, amelyek 

Baranya megyére vagy a járásra lesznek jellemzőek (pl. munkaerő-piaci adottságok, lokális területi 

mobilitás irányai). A fókuszcsoportok helyszíneinek adottságai (pl. nagyvárosi vagy falusi fiatalok) is 

eltérő mintázatokat eredményeznek, bár a különbségek nem minden esetben és területen ragadhatók 

meg. Ennek okaként a lokalitások felbomlását, a fiatalok mobilitását és az internet és a 

tömegkommunikáció nyújtotta egységes életteret kell megneveznünk. 

Az az összefüggés is ismert más kutatásokból, hogy az egyetemista lét a települési különbségeket el 

tudja mosni – igazi szelekció ott történik, hogy a kisebb falvakból elérhető-e az egyetem a fiatalok 

számára. A felsőoktatási intézmények egy egységes teret kínálnak, amely az induló különbségeket 

valamilyen módon semlegesíteni tudja. 

A szemünk előtt kirajzolódó kép tele van bizonytalansággal és kényszerpályákkal. A 

kiszámíthatatlanság és a gazdasági kényszerekhez való alkalmazkodás az alapélménye a mostani 

huszonéves generációnak, éppen úgy, ahogy a lakóhelyváltások. Mindez kiegészül az értelmes élet és 

a hivatás iránti vággyal, önmaguk keresésével. Családi hátterükre jellemző a nagycsaládokról való 

leválás, saját párkapcsolatukat is ennek mentén képzelik el. A jövőképek összességében egy 

szerteágazó, de csapásvonalanként azonosítható íveket mutatnak, amelyeknek szálai – ha sok esetben 

kényszerből is – de földrajzi mobilitással kapcsolódnak össze. A bizonytalanabb, jövőjüket még 

kereső fiatalokkal szemben egy kisebb csoportként jelennek meg azok az életvilágok, amelyek már a 

húszas életeik második felében a meggyökeresedett életmód jegyeit mutatják fel. Ezek az arányok 

azonban minden bizonnyal az ifjúsági életszakasz kitolódásának folyamatával is magyarázhatók, s 

elképzelhető, hogy a jelen interjúalanyok követéses vizsgálata a fix és stabil pontok nagyobb fokú 

jelenlétét mutatná ki egy későbbi, longitudinális vizsgálat alkalmával. 

A norvég diákok generációs elképzelései, családszerkezete, tervezett pályája sok pontos tér el magyar 

fiatalokkal felvett interjúk során megismert elemektől. Ezen eltérések egyrészt a financiális okokkal 

magyarázhatók, másrészt azonban túl is nyúlnak azokon. Az azonban bizonyos, hogy a norvég 

diákokkal folyatott beszélgetések során a globális folyamatokra történő utalások gyakoribbak voltak, 

s az ország anyagi helyzete, szolgáltatásának minősége miatt minden egyes megkérdezett a hazájába 

való visszatérést tervezi. Mindamellett saját időskorukról kialakított képük pozitívabb és 

reménytelibb.   
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A kutatás összegzése 

Kutatásunk témája az ifjúság élethelyzete, saját és más generációkról alkotott képe, illetve a 

generációk közötti kapcsolatrendszer volt. Hogy alaposabban megismerjük a fiatalok véleményét, egy 

lokális kutatást végeztünk a hegyháti járásban, illetve a Pécsi Tudományegyetem hallgatóit is 

felkerestük. 

Az ifjúsági életszakasz a huszadik század folyamán jelentősen alakult át a nyugati társadalmakban – 

erre mutat rá például az ifjúsági szubkultúrák megjelenése, a 60-as évek diákmozgalmai, a fiatalok 

családban betöltött szerepének megváltozása és még számtalan más tényező. Ezeket a változásokat a 

nemzetközi szakirodalom is bemutatja, s a legfontosabb elméleteket munkánk is tartalmazza. A 

magyarországi helyzet ezzel rokon vonásokat mutat, azonban az ország történelmi, politikai, 

kulturális és társadalmi sajátosságai a fiatalok életvilágát ettől eltérő irányokba is vezeti. Minderre a 

hazai kutatások és statisztikák eredményeinek összefoglalásával reflektálunk. Az elméleti keretek 

tartalmazzák a generáció szociológiai fogalmának jellegzetességeit, a mediatizáció okozta 

változásokat, illetve a fiatalok munkaerőpiaci jelenlétével kapcsolatos információkat. 

A rendszerváltás utáni gazdasági és társadalmi helyzet alapjában nagymértékben alakította át a 

magyar fiatalok élethelyzetét. Szüleik egy jelentős része munkanélküli lett, a társadalmi 

egyenlőtlenségek nőttek, a kiszámítható foglalkoztatottságot vagy a stabil munkahelyeket pedig a 

mostani tizenéves és huszonéves generáció már nem látja maga előtt. Mindeközben a fiatalok 

világképének határai egyre tágulnak a globalizáció és az IKT technika hatására, s mindez, úgy tűnik a 

különböző korosztályokat és élesebben választja el egymástól. 

Az elemzésünk terepét adó Hegyháti járás válságtünetekkel jellemezhető. Az előbb említett gazdasági 

és társadalmi folyamatok ráadásul az országos átlagtól nagyobb mértékben sújtották a térséget, 

hiszen annak gazdasága korábban nehézipari profillal bírt, míg a falvak lakóinak a téeszek kínáltak 

munkahelyeket. Mindeközben a demográfiai helyzet is megváltozott: az idősek arányának 

növekedése, a gyermekszámok csökkenése és az etnikai arányok megváltozása sajátos rajzolatokat 

mutat. A térség speciális településföldrajzi jegyei, etnikai rajzolata, a szegregáció megfogható elemei, 

a munkaerő-piaci feszültségek olyan kereteket vonnak a fiatalok köré, amely a korábbi generációk 

élethelyzetével nem azonosíthatók. Mindez együtt egy, a generációs kutatások számára igen kedvező 

terepet kínál. 

S bár elemzésünk pillanatkép, hiszen a fiatalok véleményét 2016-ban ragadja meg, a kutatás tágabb 

időhorizonttal bír, hiszen a családi narratívákban helyet kapnak a Kádár-rendszer emlékei, illetve a 

jövőre vonatkozó prognózisok és forgatókönyvek is. 
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Kutatási problémaként fogalmaztuk meg azt a kérdést, hogy vajon a mostani fiatalok a generációjuk 

határainak meghúzásakor milyen tényezőkre helyezik a hangsúlyt – megjelennek-e ezekben azok a 

mostanában divatos elméletek, amelyek az elválasztó vonalakat szinte egybeolvasztják az IKT 

eszközök használatával. Szerettük volna megvizsgálni, hogy hogyan és miként jelennek meg a 

változó családszerkezetek nyomai a fiatalok narratívájában, és mindez hogyan alakítja a generációk 

családon belüli kapcsolattartását. Választ kerestünk arra a kérdésre, hogy valóban a tervezett 

életpályák részét képezik-e a migrációs tervek, s meg tudunk-e ragadni ezen a területen eltéréseket 

(kik és miért vállalnának munkát nagyobb eséllyel külföldön). Szerettünk volna választ kapni arra a 

kérdésre, hogy mennyire rendelkeznek konkrét tervekkel a fiatalok a későbbi, időskori 

életszakaszukat illetően, s a vágyott időskori élethelyzet mennyire áll közel ahhoz a képhez, amelyet 

inkább realitásnak tartanak. Kíváncsiak voltunk arra, milyen színben látják a mostani fiatalok a térség 

és az ország jövőjét. Elemzésünk egyik szála pedig a magyar és a norvég hallgatók összehasonlítását 

tűzte ki célul: itt a két csoport közötti leglényegesebb különbségeket szerettük volna megragadni. 

Elterjedtebbek-e a nukleáris családformák a norvég diákok esetében, valóban lazábbak-e a 

generációs kapcsolatok, és miben ragadhatóak meg későbbi életcéljaik, kilátásaik fő jellegzetességei. 

Kutatásunk során fókuszcsoportos interjúkat készítettünk a járás falvaiban, kisvárosaiban, illetve a 

pécsi egyetemisták körében. Vizsgálatunk során egy norvég hallgatói csoportot is elértünk. 

Kutatásunk tehát kvalitatív kutatásként jellemezhető. 

Vizsgálatunk legfontosabb eredményei a következőkben foglalhatók össze: a fiatalok saját 

generációjukról alkotott képe, tervezett pályaívei és életpályái egyrészt illeszkednek a nemzetközi 

trendekhez (pl. az individualizáció, a mobilitás vagy a kiszámíthatatlan életpályák miatt), másrészt 

magukon viselik az országos változások nyomait (pl. a külföldi munkavállalás kapcsán). Mindezt a 

lokális sajátosságok színesítik, amelyek Baranya megyére vagy a járásra lesznek jellemzőek (pl. 

munkaerő-piaci adottságok, lokális területi mobilitás irányai). A fókuszcsoportok helyszíneinek 

adottságai (pl. nagyvárosi vagy falusi fiatalok) is eltérő mintázatokat eredményeznek, bár a 

különbségek nem minden esetben és területen ragadhatók meg. Ennek okaként a lokalitások 

felbomlását, a fiatalok mobilitását és az internet és a tömegkommunikáció nyújtotta egységes 

életteret kell megneveznünk. 

Az az összefüggés is ismert más kutatásokból, hogy az egyetemista lét a települési különbségeket el 

tudja mosni – igazi szelekció ott történik, hogy a kisebb falvakból elérhető-e az egyetem a fiatalok 

számára. A felsőoktatási intézmények egy egységes teret kínálnak, amely az induló különbségeket 

valamilyen módon semlegesíteni tudja. 
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A szemünk előtt kirajzolódó kép tele van bizonytalansággal és kényszerpályákkal. A 

kiszámíthatatlanság és a gazdasági kényszerekhez való alkalmazkodás az alapélménye a mostani 

huszonéves generációnak, éppen úgy, ahogy a lakóhelyváltások. Mindez kiegészül az értelmes élet és 

a hivatás iránti vággyal, önmaguk keresésével. Családi hátterükre jellemző a nagycsaládokról való 

leválás, saját párkapcsolatukat is ennek mentén képzelik el. A jövőképek összességében egy 

szerteágazó, de csapásvonalanként azonosítható íveket mutatnak, amelyeknek szálai – ha sok esetben 

kényszerből is – de földrajzi mobilitással kapcsolódnak össze. A bizonytalanabb, jövőjüket még 

kereső fiatalokkal szemben egy kisebb csoportként jelennek meg azok az életvilágok, amelyek már a 

húszas életeik második felében a meggyökeresedett életmód jegyeit mutatják fel. Ezek az arányok 

azonban minden bizonnyal az ifjúsági életszakasz kitolódásának folyamatával is magyarázhatók, s 

elképzelhető, hogy a jelen interjúalanyok követéses vizsgálata a fix és stabil pontok nagyobb fokú 

jelenlétét mutatná ki egy későbbi, longitudinális vizsgálat alkalmával.  

A norvég diákok generációs elképzelései, családszerkezete, tervezett pályája sok pontos tér el magyar 

fiatalokkal felvett interjúk során megismert elemektől. Ezen eltérések egyrészt a financiális okokkal 

magyarázhatók, másrészt azonban túl is nyúlnak azokon. Az azonban bizonyos, hogy a norvég 

diákokkal folyatott beszélgetések során a globális folyamatokra történő utalások gyakoribbak voltak, 

s az ország anyagi helyzete, szolgáltatásának minősége miatt minden egyes megkérdezett a hazájába 

való visszatérést tervezi. Mindamellett saját időskorukról kialakított képük pozitívabb és 

reménytelibb. 

Kutatásunk egyediségét adja, hogy hasonló témában alig találunk hazai vizsgálatokat. Másrészt 

fontos azt is látni, hogy a fiatalok élethelyzete igen gyorsan változik (elég csak a mediatizáció 

jelenségére gondolni), így a pár évvel korábban írt elemzések eredményei gyorsan elavulnak. 

Összegzésképpen azt mondhatjuk, hogy a baranyai fiatalok jövőképe inkább negatív jegyekkel írható 

le, s a kiszámíthatatlanság, a bizonytalanság elemeit tartalmazza. Ugyanakkor fontos látni, hogy a 

maguk elé kitűzött életpályák egyelőre csak tervek, s egy jövőbeni, longitudinális kutatás fontos 

eredményeket adhatna ezen tervek megvalósulásáról és a vágyott célok módosulásáról. 
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Melléklet 

 

 

1. ábra. Az idősek és a fiatalok aránya a KSH számításai alapján (múltbeli és jelenlegi adatok, 

illetve prognózis) 

Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/veneuropa.pdf 

 

  

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/veneuropa.pdf
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2. ábra. A nem roma és a roma identitással bíró népesség korfája a KSH 2004-es számításai 

alapján 

Forrás: az ábrát a KSH adatai alapján a HVG készítette, és a 

http://romakerdes.blog.hu/2009/05/14/magyar_korfa_cigany_korfa közölte 

  

http://romakerdes.blog.hu/2009/05/14/magyar_korfa_cigany_korfa
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3. ábra. Élveszületések és halálozások Baranyában a 2015-ös és a 2016-os évben 

Forrás: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/megy/162/index.html 

  

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/megy/162/index.html
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4. ábra. A Hegyháti járás foglalkoztatottsági rátája a teljes lakosság arányában (Készült a KSH 

interaktív térképével. A fekete nyíl a járást jelöli. 

https://www.ksh.hu/interaktiv_moterkepek) 

  

https://www.ksh.hu/interaktiv_moterkepek
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5. ábra. A nyilvántartott álláskeresők aránya (Készült a KSH interaktív térképével. A fekete nyíl 

a járást jelöli. https://www.ksh.hu/interaktiv_moterkepek) 

  

https://www.ksh.hu/interaktiv_moterkepek
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Település 
Lakónépesség 

száma 

Legfeljebb 
általános 
iskolai 

végzettséggel 
rendelkezők 

aránya az 
aktív 

korúakon 
(15-59 

évesek) belül 

Rendszeres 
munkajövedelemmel 

nem rendelkezők 
aránya az aktív 

korúakon (15-59 
évesek) belül 

Vásárosdombó 1158 49,9 60,0 

Meződ 166 38,0 54,3 

Oroszló 329 41,9 57,6 

Bikal 885 29,5 44,0 

Baranyaszentgyörgy 208 63,3 71,9 

Kisbeszterce 93 71,9 76,6 

Mágocs 2696 38,2 46,9 

Kishajmás 219 56,7 58,3 

Vázsnok 155 37,3 68,7 

Kisvaszar 337 66,3 76,7 

Nagyhajmás 438 56,5 66,2 

Felsőegerszeg 153 55,1 60,2 

Gerényes 266 74,4 77,6 

Tarrós 119 56,6 52,6 

Mindszentgodisa 1023 47,3 58,5 

Alsómocsolád 323 52,6 60,0 

Bakóca 337 47,3 64,5 

Tormás 361 45,4 64,9 

Palé 117 49,3 57,3 

Baranyajenő 528 58,9 58,2 

Ág 197 74,8 82,7 

Szágy 194 64,3 70,5 

Tékes 275 58,5 76,0 

Varga 141 63,2 71,3 

Mekényes 330 61,7 57,3 

Sásd 3558 25,4 44,6 

Gödre 977 45,0 48,7 

 

1. táblázat. A Sásdi járás adatai a https://www.palyazat.gov.hu/doc/1326 oldalon található 

adatbázis alapján (2008-as feltöltés). 

  

https://www.palyazat.gov.hu/doc/1326
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6. ábra Fekete Attila (2013) egy korábbi, kistérségi kutatása során használta az alábbi 

kategóriákat a térségre vonatkoztatva. Kategóriák: 10% alatt, 11 és 35% között, illetve 35% 

feletti arányok.19 

  

                                                           
19 http://gyerekesely.tk.mta.hu/uploads/files/sasd_kesz_2013I.pdf 

http://gyerekesely.tk.mta.hu/uploads/files/sasd_kesz_2013I.pdf
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7. ábra Havi nettó átlagkeresetek alakulása Baranyában 2016-ban 

Forrás: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/megy/162/index.html 

 

  

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/megy/162/index.html
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1. dokumentum 

Interjúvázlat – „Amikor 64 éves leszek” (fókuszcsoportos interjúkhoz) 

 

 

1. kérdésblokk: Generációk meghatározása. Saját korosztály jellemzése. 

 

Hogyan határoznátok meg azt a fogalmat, hogy generáció? 

Hol húznátok meg a saját generációtok határait? Miért? 

Milyen a ti generációtok? 

Miért jó most fiatalnak lenni? Miért rossz? 

Mennyire egységes a generáció? Mi képez benne törésvonalakat? 

 

2. kérdésblokk: A fiatalabbak 

 

Hol húznátok meg a gyermekkornak a határát? Miért? Mitől számít valaki fiatalnak? 

Milyennek látjátok a fiatalabbakat? (pl. általános iskolások, középiskolások) Hogy öltöznek, hogy 

viselkednek?  Mennyit tudnak a világról? Mások, mint ti voltatok? Miért mások? 

Miben könnyebb a mostani gyermekeknek, mint nektek? Miben nehezebb? 

 

3. kérdésblokk: Az idősebbek 

 

Hogyan húznátok meg a középkorú életszakasz és az időskor határát? Miért? Milyennek látjátok a 

középkorúakat? Milyennek az időseket? Mi kell ahhoz, hogy az ember boldog felnőtt legyen? És mi 

kell ahhoz, hogy boldog idős legyen? Láttok ilyeneket magatok körül? Ha nem, akkor miért? 

Melyek a legnagyobb kihívásai, nehézségei a középkorú életszakasznak? 

Melyek a legnagyobb kihívásai az időskori életszakasznak? 

Falun vagy városon jobb idősnek lenni? 

Hogyan élnek véleményetek szerint az idősek? Aktívak? Milyenek a társas kapcsolataik, egészségi 

állapotuk stb.) 

 

4. kérdésblokk: A generációk közötti kapcsolatok és a saját család leírása. 
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Milyenek a családotokon belüli generációs kapcsolataitok (többgenerációs együttélés vagy különélés, 

hogyan tartjátok a kapcsolatot, milyen gyakran találkoztok, miben segítitek egymást, milyen közös 

programjaitok vannak…) 

Milyennek látjátok a többi család generációs kapcsolatrendszerét? 

Mitől függ, hogy családon belül számíthatnak-e egymásra a generációk? 

Milyen a mostani helyzet a generációk kapcsolatai szempontjából? Régen milyen volt? Mi várható? 

Melyek a legnagyobb hiányosságok? 

 

5. kérdésblokk: Helyi sajátosságok 

 

Milyen fiatalnak lenni ott, ahol éltek? Milyen a kistelepüléseken? Milyen a városokban? 

Milyen középkorúnak lenni…. 

Milyen idősnek lenni…. 

 

6. kérdésblokk: Saját életpálya, középkorú életszakasz, időskori életszakasz 

 

Hogyan képzelitek el a középkorú éveiteket? Gyermekek, munka stb. Hol fogtok élni? Belföldön, 

külföldön, kisfaluban, városban? 

Ha itt akartok maradni, akkor miért? Ha el akartok menni, akkor miért? 

Milyen munkát szeretnétek? Meddig szeretnétek dolgozni? 

Hogyan képzelitek el az időskori éveiteket? 

Milyen lesz idősnek lenni 40-50 év múlva? (technikai eszközök, emberek közötti kommunikáció, 

nyugdíj, etnikai viszonyok, Mo. helyzete, járás helyzete…) 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A projekt a Norvég Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
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