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A Regionális Egyetem Kutatócsoport 2005-ös és 2010-es kérdőíves 
lekérdezésen alapuló adatbázisát felhasználva korábban meghatároztuk a 
hallgatói „értékcsoportokat”, feltártuk a hallgatók érték-struktúráját 
(Pacsuta, 2015, 2019). Az adatfelvételek során használt értéksor a World 
Value Survey (WVS) által használt értékeken alapszik (Inglehart, 2000; 
Inglehart & Baker, 2000). A 2016-os Magyar Ifjúságkutatás adataira 
támaszkodva (A Kutatópont Kft. engedélyével)  lehetőségünk nyílik arra, 
hogy az eddigi eredményeinket, kategóriáinkat összevessük egy jóval 
nagyobb minta, azaz a Kárpát-medence fiataljainak értékstruktúrájával, 
az általunk felállított kategóriák érvényességét ellenőrizzük. Korábban 
ismertettük az Észak-alföldi és erdélyi alminta eredményeit, a 
felsőoktatásban részt vevő és tanulmányokat nem folytató társaik 
értékválasztásban fellelhető eltéréseit (Pacsuta, 2019).  

Jelen írás az EFOP-3.6.1-16-2016-00001 „Kutatási kapacitások és 
szolgáltatások komplex fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen” 
program támogatásával arra tesz kísérletet, hogy a fiatalok 
értékválasztását is meghatározó társadalmi környezetet megismerjük, 
továbbá saját kutatásunk előzményeként szolgáló kutatásokat számba 
vegyük. Az ifjúság társadalmi helyzetének feltérképezése elengedhetetlen 
a vizsgált csoport értékválasztásainak magyarázatához. A fiatalok 
életkörülményei, a fennálló társadalmi rend és lehetőségek nagyban 
befolyásolják mind a vágyott, mind az életüket szorosabban befolyásoló 
értékekhez való viszonyt Ezek ismeretében pontosabb képet kaphatunk 
azokról a magyarázó jellegű tényezőkről melyek mentén megérthetjük a 
különböző társadalmi hátterű fiatalok értékválasztása mögött meghúzódó 
tényezőket.  

 
Az ifjúság társadalmi helyzete 
 
A társadalmi változások sokféle kihívással szembesítik a különböző 
korosztályokat, számos társadalmi alrendszer működését változtatják 
meg. Vitányi Iván a kultúrában bekövetkező változásokban látja a 
legnagyobb kihívást. A XX. század legfőbb változása ezen a téren, hogy 
megváltozott a kultúra szerepe, azaz a kulturális tőke felértékelődött, a 
tudás, az információ a kultúra kiemelkedő szerephez jut az egyén és a 
társadalom életében. A kultúra mennyiségi viszonyai szintén 
megváltoztak. Nem csak az előállított kulturális termékek száma 
sokszorozódott meg, de az újabb ismeretek, eszmék, ideológiák is, 
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melyek között nagyon nehéz eligazodni. Megváltozott a kultúra 
terjedésének, átadásának módja. Az új információs technológiák sokat 
emlegetett hatásaira kell gondolnunk. Információk tömege, tömegesen 
kerül előállításra és tömegekhez jut el, szinte azonnal. (Kozma, 1994) 
Megváltoztak a kultúra értékviszonyai, az érték fogalmának alkalmazási 
módja, a kultúrával kapcsolatos értékítéletek rendje. A törzsi társadalmak 
szintjén az érték fogalma a mai felfogásban még nem alakult ki (az 
„elsődleges közösségek idején” igazán csak a közgazdaságtani 
értékfogalom létezhetett). A másodlagos közösségek esetén már a 
közgazdaságtani fogalomhasználat mellett megjelentek a kulturális 
termékekre vonatkozó értékelések is. A harmadik szinten, ahogy Vitányi 
fogalmaz a „McWorld”-kultúrában, mindez megváltozott. Úgy tűnik a 
különböző gondolatok, eszmék értéke nemcsak relatív, de nincsenek is 
stabil értékek, „az érték minden érvényessége elveszett”. Ebben a 
kijelentésben is érzékelhető, az érték szociológiai fogalmának sajátossága, 
szubjektum és objektiváció viszonyán alapul, sohasem független azoktól, 
akik vallják. A közösen vallott értékeknek a konszenzus adja meg az 
érvényét (Vitányi, 2006). Csak az a kérdés, hogy mely közösség 
konszenzusa a mérvadó. A mai bonyolult, pluralizálódott társadalmi 
viszonyok között erre a kérdésre nehéz válaszolni. Goldmann ezt úgy 
oldotta fel, hogy a modern társadalmakban az érték nem vész el, csak 
elrejtőzik. Aki értékek szerint akar élni, fel kell fednie őket, ez a 
posztmodern értékrelativitás (Goldmann, 1977; Vitányi, 2006). 

Tehát megváltozott a kultúra szerkezete, ennek megértésében pedig 
alapvető kérdés, hogy mennyire tekintjük statikus jelenségnek a 
társadalmat. A fiatalabb generációk szemszögéből vizsgálva ezeket a 
kérdéseket súlyosabb a helyzet. Nem csak a társadalom változik, hanem 
az ifjúság társadalmi szerepe is. Milyen mintákat (értékeket), milyen kész 
válaszokat tud nyújtani a kevésbé sem egységes társadalom? Ezek közül 
melyek azok, melyeket követnek a felnövekvő generációk, és melyek 
azok, melyeket mellőznek? 

Nyugat-Európában a hatvanas évektől a nyolcvanas évekig zajlott le az 
a folyamat, melyet „ifjúsági korszakváltásnak” nevezünk (Zinnecker, 
2006). Magyarországon mindez a kilencvenes évektől vette kezdetét. 
Gábor Kálmán a társadalmi reprodukció megváltozásában és az iskolai 
tudás felértékelődésében látja a folyamat lényegét (Gábor, 2004). 

Az egyik jelentős „tünete” ennek a korszakváltásnak az ifjúsági 
életszakasz hosszabbá válása. A szakirodalom egyébként is eltérően 
határozza meg ennek a szakasznak a terjedelmét és magának a 
szakaszolásnak az alapját. Egyetértünk Bocsi Veronika álláspontjával, 
hogy az ifjúsági életszakasz az egyéni életpálya egyre nagyobb részére 
terjed ki, azaz az életútban egyre fontosabb jelentőséget kap (Bocsi, 
2006). A fiatalok igyekeznek egyre korábban belépni és egyre tovább 
ebben az életszakaszban maradni.  

Különböző társadalmi jelenségek támogatják ezt a folyamatot. Az 
oktatás expanziója egyre nagyobb teret biztosít a fiataloknak, hogy az 
ifjúsági életszakasz úgynevezett „szabadidő szcenáriója” valósuljon meg 
(Csákó, 2004). Kutatások bizonyítják, hogy a fiatalok életében egyre 
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fontosabb szerepet kap a szabadidő (Balogh, 2004). A felsőoktatásban 
eltöltött idő nagyszerű terepet biztosít arra, hogy a fiatalok kialakítsák 
saját életstílusukat, életmódjukat (természetesen ez értékválasztásaik 
lenyomataként is értelmezhető), annak ellenére, hogy anyagi értelemben 
még szüleiktől függenek. Így - Gábor Kálmán meghatározásával - 
„dologtalan” szabadidős osztályt jelentenek, egy professzionális ifjúsági 
státuszt töltenek be (Gábor, 2004). Az anyagi függőséggel együtt a 
munka világába való belépésük is kitolódik.  

A „szabadidő szcenáriója” élménykereséssel párosul. Változatos, 
érdekes élet a kreativitás fontossá válik a fiatalok számára. Tökéletesen 
illeszkednek az „élménytársadalom” elképzelésbe (Schulze, 2000). 

Napjaink eseményeit követve nem hagyhatjuk figyelmen kívül a 
„munkanélküliség szcenárióját” sem. A rétegződésben elfoglalt helytől 
nagymértékben függ, hogy a „szabadidő szcenáriója” vagy a 
„munkanélküliség szcenáriója” valósul meg az egyén életútjában. Az 
alsóbb társadalmi csoportok tagjainak kisebb az esélyük, hogy 
iskolapadban töltsék ezeket az éveiket. Másként megfogalmazva a 
társadalmi újratermelődési folyamatban elfoglalt pozíció meghatározza az 
életfeltételeket (Boros, 1993). A fiatalkor élményeit, lehetőségeit 
nagymértékben meghatározza a szülők társadalmi pozíciója.  

A „professzionális ifjúsági státusszal” együtt kialakult az ifjúság saját 
kultúrája. Margaret Mead (2006) alapján az ifjúsági kultúrák három 
szakaszát különböztethetjük meg (Gábor & Molnár, 2006). 

 Az első a posztfiguratív korszak, amikor a „jövő ismétli a múltat”, 
azaz a társadalom folyamatossága stabilabb, a szocializációs 
folyamat a mainál több tartalmat örökít át.  

 A második a kofiguratív korszak, amikor a „jelen felkészít a jövő 
elvárásaira”.  

 A harmadik a prefiguratív korszak, amikor „a jelen a jövő integráns 
része”. Ebben a korszakban a szocializációs folyamat gyakran 
„megfordul” azaz az idősebb generációk vesznek át 
viselkedésmintákat, értékeket, szocializációs tartalmakat a 
fiatalabbaktól.  

 
Ebben az időszakban felértékelődik a kortársak jelentősége (Pikó, 2002; 

Skultéti & Pikó, 2008). Tudjuk, hogy a szocializáció során végig nagy 
szerepe van a kortársaknak. „A gyermek társadalomba való 
bevezetésének nélkülözhetetlen és folyamatosan ható tényezői” (Kozma, 
1997:107). A változásokat folyamatában szemlélve inkább a 
felértékelődésre helyeznénk a hangsúlyt. A szülők értékrendjétől való 
eltérés abban is kifejeződik, hogy a szülői háttér, mint szocializációs hatás 
veszít jelentőségéből. A kortársak, az iskola és a média értékátadó 
funkciója kerül előtérbe. A kortársak hatása a serdülőkortól kezdve válik 
jelentőssé, a szülői értékrendtől eltérő hatásokkal találkoznak a fiatalok 
(Somlai, 1997). Különösen igaz ez akkor, amikor az úgynevezett „kívülről 
irányított” kort éljük. Azaz a „társak” elismerése válik fontossá önmagunk 
megítélésében, a média pedig fontos szocializációs szintérré lép elő 
(Riesman, 1996). 
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David Riesman a szocializáció három történeti típusát mutatja be. Az 
első típus a tradíció által irányított társadalom és ember. Olyan emberek 
vannak túlsúlyban, akik a hagyományoknak megfelelően élnek. A nyugati 
kultúrában ezt a típust a feudális társadalmak jelenítik meg. A 
legfontosabb szocializációs hatást a család jelenti.  

A belülről irányított társadalomban már gyerekkori szocializáció során 
elsajátítják azokat a célokat, értékeket, melyek majd életüket vezérlik, és 
életük folyamán ezek alig változnak. A belülről irányított társadalmak a 
reneszánsz és a reformáció korszakától bontakoznak ki. Fontos 
szocializációs közegként megjelenik az iskola intézménye. Jelentős 
különbségek fedezhetők fel például katolikus és protestáns, északi vagy 
déli társadalmak esetén, azonban maga a konformitás alapja minden 
esetben azonos.  

A kívülről irányított társadalomban az emberek érzékenyek mások 
elvárásaival, és igényeivel szemben és ez biztosítja a konformitást. A 
tömegkommunikáció rendkívül fontossá válik a szocializációs hatása 
révén. A kívülről irányítottság korszakában a konformitás forrása a 
többieknek való megfelelés kényszere. Nyíltság, hierarchia-nélküliség, 
érdeklődés mások iránt, változási hajlandóság jellemzi, ezek legfontosabb 
értékei.  

A kívülről irányítottságban benne rejlik a másoknak való megfelelés 
kényszere, bár ez túlhangsúlyozza „a mások és a tömegkultúra 
formájában megjelenő helyetteseiknek” a szerepét. A különböző 
kultúrákban megfigyelhető, hogy a fiatalok és különösképpen a 
felsőoktatási hallgatók azonos tendenciát követnek. Azaz értékválasztás 
tekintetében inkább hasonlítanak egymásra, mint saját szüleikre: „Az 
emberek közötti különbségek áttörik az országhatárokat, és a foglalkozási 
értékekről szóló vizsgálatok azt mutatják, hogy a vállalatvezetők és az 
orvosok csoportkaraktere erősebb, mint az oroszok, amerikaiak vagy 
japánok csoportkaraktere, vagy az egyes országokban uralkodó teológiák” 
(Riesman, 1996:25). Meghatározható egy sajátos ifjúsági kultúra, saját 
életmóddal, értékrenddel.  

A speciálisan az ifjúságot érintő változások mellett meghatározhatunk 
olyan társadalmi jelenségeket, melyek további hatást gyakorolnak erre a 
korosztályra. Az összefoglalóan „posztmodernnek” nevezett elképzelésre 
gondolunk. E szerint a társadalom struktúrája kevésbé szabályozott, 
nagyobb a verseny és jellemző rá a posztmodernizmus egyik vonása, a 
kulturális fragmentáció. Ez a folyamat – Ulrich Beck kifejezésével – 
„barkácsolt életút”, szocializációelméleti értelemben pedig egyéni 
felépítésű szocializáció. Ennek megvalósításához az egyénnek tudnia kell 
önállóan gondolkodni. Képessé kell válnia arra, hogy akár naponta újabb 
és újabb döntéseket hozzon. A huszonegyedik század rizikótársadalmában 
élő embernek magas színvonalú képzettséggel kell rendelkeznie, és nem 
csupán azért, hogy versenyben maradhasson, hanem azért is, hogy saját 
életét megfelelően alakíthassa (Preuss-Lausitz, 1997). Kohli ezt az 
életszakaszok „destandardizálódása”-ként írja le (Kohli, 2007). Azaz 
nehezebben határozhatók meg a társadalom által elfogadott, közös célok. 
Mindenki mást-mást gondolhat a követendő, elérendő célokat illetően. 
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Ebből a szempontból is fragmentálódik a társadalom, értékpluralitás lép 
fel. Az egyénre továbbra is hatnak a társadalom normatív korlátai, de 
hogy az elfogadott értékrendek közül melyik alapján alakítja ki 
életmódját, az rajta múlik (Pikó, 2004). Ez tovább bonyolítja a Robert 
Merton által felvázolt képet azaz, hogy a társadalom különböző tagjai - így 
a fiatalok is - helyzetükből adódóan különbözően reagálhatnak a 
társadalom által közösen kitőzött célokra és a célok elérésére 
meghatározott „eszközökre” (Merton, 1980). Már nem csak a legitim 
eszközökhöz való (oktatásban való részvétel, munka, takarékosság stb) 
hozzáállásban lehetnek eltérések, hanem a kijelölt célok is egyre 
sokszínűbbek lehetnek. A globalizáció hatásai pedig növelik a 
sokszínűséget. A kultúrák találkozása erősíti ezt a jelenséget.  

 
A hazai ifjúságra vonatkozó frissebb értékvizsgálatok 
 
A hazai szociológia érdeklődése mindig kiemelt figyelmet fordított az 
ifjúságra, az ifjúság társadalmi helyzetére. Ezen kutatások fontos szeletét 
képezik az ifjúság értékválasztását vizsgáló munkák.  Gábor Kálmán már 
a nyolcvanas években rámutatott arra, hogy az egyetemisták 
értékvilágában változás zajlik le, a hallgatók a posztmateriális értékek felé 
fordulnak. A hallgatókat individualizáció és posztmaterializmus jellemezte. 
Az individualizáció a kilencvenes években zajlott le, a felsőoktatás 
tömegessé válásának időszakában (Gábor, 1993, 1995). A szokásosan 
központi helyet elfoglaló család, mint érték után a hedonista, szabadidőre 
vonatkozó értékek domináltak. A következő nagyobb csoport a 
tudományos, politikai és művészeti ambíciókkal rendelkezők alkották 
(Gábor & Balog, 1989). Érdekes megfigyelés, hogy a politika felé a 
korlátozottabb kulturális tőkével, de jó tanulmányi eredménnyel 
rendelkezők fordultak. Magyarázható ez azzal, hogy a politika, mint 
mobilitási csatorna a rendszerváltást követően nagyon sikeres szintérré 
vált.  

Az 1990-esévekben lehetőség nyílt arra, hogy nyugati társadalmakkal 
hasonlítsák össze a hazai fiatal generációkat. Például a Meleg Csilla és 
Rezsőházy Rudolf által elkészített összehasonlító vizsgálatot belga és 
magyar egyetemisták körében. Módszertanilag az „Inglehart féle” alapokat 
használták. A magyar hallgatók a szeretetet, barátságot, harmóniát 
fontosabbnak tartották és anyagiakban szenvedtek hiányt, míg a belga 
fiatalok a szabadidő mértékét kevesellték (Meleg & Rezsőházy, 1997). 

A fiatal korosztályra irányuló vizsgálatok közül az Ifjúság 2000, 2004, 
2008 és az ehhez kapcsolódó Mozaik 2001 kutatásokat emelném ki, abból 
az okból is, hogy az általuk vizsgált értékek képezték a mi vizsgálatunk 
alapját is. A Mozaik 2001 kutatásban (Szabó, Bauer & Laki, 2002b) 
megjelenő eredmények tanúsága szerint a határon túl élő magyar fiatalok 
értékei, értékítéletei azt mutatják, hogy – hasonlóan az Ifjúság 2000-ben 
mért eredményekhez (Szabó, Bauer & Laki, 2002a) – értékválasztásuk 
részben azonos, más részben eltérő a szüleikhez képest. Saját bevallásuk 
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szerint a 15-29 évesek harmada-fele vélekedik úgy, hogy szülei 
gondolkodásmódja, értékítéletei azonosak a sajátjukkal – bár ebben 
régiónként némi eltérés tapasztalható. A Partiumban ez az arány 40% 
körül mozog, Székelyföldön viszont már 50%-os az egyezés. A másik 
véglet, 15% azok aránya, akik elutasítják szüleik életvezetési elveit.  

A belső struktúrát illetően a fiatalok értékpreferenciái régiótól függő, 
differenciált képet mutatnak. A 15-29 éves korosztály számára minden 
régióban a legfontosabbnak az immateriális értékek mutatkoznak, a 
legkisebb jelentősége a hatalomnak van. Ezek az értékek (családi 
biztonság, igaz barátság, szerelem, békés világ, belső harmónia) rendkívül 
magas átlagértékeket kaptak. Ez a csoport - szinte minden régióban - 
kiemelkedik. 

A fiatalok értékrendjét, a saját életükben fontosnak tartott értékeket, 
illetve ezeknek az értékeknek az eredetét az Ifjúság2004 című kutatás – 
csakúgy, mint az Ifjúság2000 – több kérdéssel is vizsgálta.  

Mindkét vizsgálat során (2000-ben és 2004-ben) arra kérték a 
résztvevőket, hogy a szerint osztályozzák a megajánlott értékeket, hogy 
saját életükben milyen fontossággal bírnak. A két időpontban némi eltérés 
mutatkozott az osztályozandó értékeket és elnevezésüket illetően, ennek 
ellenére jelentősebb eltérés alig regisztrálható 
 

1. sz. ábra. Az Ifjúság 2000 és 2004 eredményeinek összehasonlítása 
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A 2000-es lekérdezéshez mérten két helyet előre lépett az igaz 

barátság, kreativitás, a tradíciók tisztelete és a szépség világa. A békés 
világ, társadalmi rend, gazdagság, nemzet szerepe viszont alacsonyabb 
pontszámokat értek el, így ezen, egzisztenciális biztonságra utaló értékek 
két hellyel hátrébb kerültek. Összefoglalva a materiálisnak tekinthető 
értékek esetén fontosságcsökkenés regisztrálható, míg a posztmateriális 
vonatkozású értékek előtérbe kerültek. (Inglehart nyomán materiális 
értékeknek tekinthetők különböző anyagi javak, a jövedelem növekedése, 
a karrier; posztmateriálisaknak pedig a tartalmas, bensőséges emberi 
kapcsolatok, kulturális értékek, függetlenség, szabadság.) (Szabó, Bauer 
& Laki, 2002a). 

A materiális vonatkozású értékek „devalválódását” magyarázhatja a 
gazdasági környezet javulása, így az erre vonatkozó értékek „hiánycikk 
jellege” megszűnik, az érték-hierarchiában hátrébb kerülnek. Ennek 
köszönhetően az önmegvalósításra, a hétköznapi élet élvezetére 
vonatkozó értékek a rangsorban előrébb kerülhetnek.  

A fiatalok értékválasztásában a kortárscsoport fontosságát 
hangsúlyozó„igaz barátság”, a kamaszkor élménykeresésében nagyon 
fontos „érdekes élet” szerepe folyamatosan csökken; míg a „belső 
harmónia” és a „tradíciók tiszteletének” fontossága az életkor 
előrehaladtával folyamatosan növekszik.  

A legtöbb érték (a „családi biztonság”, a „békés világ”, a „szabadság”, 
az „egység a természettel”, a „változatos élet”, a „társadalmi rend” és a 
„hatalom”, valamint csekély mértékben „a nemzet szerepe”) fontossága a 
20–24 és a 25–29 korcsoport esetében különbözik egymástól. Ennek 
magyarázata, hogy a felnőtté válás, az önálló életvitel kialakításának 
időszakában a hangsúlyok is áthelyeződnek.  

Természetesen nemek szerint is regisztrálhatunk eltéréseket: az érzelmi 
és hitbeli életre, az érzelmi biztonságra és a személyes kapcsolatokra 
vonatkozó értékek a nők számára fontosabbak, a szabadsághoz, az 
élményszerzéshez, stabilitáshoz, hatalomhoz kapcsolódó értékek esetén 
pedig a férfiak értek el magasabb átlagokat (Szabó & Bauer, 2005). 

Az immateriális értékek terjedését támasztja alá a Gazsó Ferenc által 
vezetett kutatás eredménye (Fiatalok az újkapitalizmusban), mely szerint 
egyfajta „veszternizációs” minta elutasítása figyelhető meg a fiataloknál 
(Gazsó & Laki, 1998). Meglepő az eredmény, ha figyelembe vesszük, hogy 
a budapesti minta kevesebb, mint kétötöde azonosult a nyugati modellel, 
főleg a jobb társadalmi helyzetben levők. Hankiss Elemér „száz virág” 
jövő-vízióját (Hankiss, 1999) támasztja alá az az eredmény, hogy a 
megkérdezett fiatalok a jóléti társadalmat kapitalizmuson kívül, esetleg 
nemzeti jellegű kapitalizmus keretein belül képzelik el. Az értékek 
szempontjából szerencsésnek mondható, hogy nagyon homogén a kép. A 
nyugodt életkörülmények, tanulás lehetősége, véleményszabadság, 
munkalehetőség, esélyegyenlőség mind a fővárosi, mind a falusi mintában 
magas említéseket kaptak (Gazsó & Laki, 2004). Az Ifjúság 2008-as 
kutatás gyorsjelentéséből megtudhatjuk, hogy jóval lehangolóbb a kép a 
2000-es és 2004-es kutatáshoz képest. A fiatalok meglehetősen negatívan 
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ítélik meg a jelenüket, a jövőjüktől pedig tartanak. Megállapítható, hogy a 
vallásosság fontossága csökkenő tendenciát mutat. Meglepő eredmény, 
hogy egyfajta nosztalgia alakult ki a múlt rendszerrel kapcsolatban, 
valószínűleg a biztonságérzet hiánya miatt. A kádár-rendszer minden 
hibája ellenére garantálta a szociális biztonságot, az ez utáni vágyakozás 
lehet az oka az eredményeknek (49%-a a megkérdezetteknek jobbnak 
ítélte a múlt rendszert) (Szabó & Bauer, 2009). 

Gábor Kálmán és kutatócsoportja (Kabai Imre, Matiscsák Attila) a 
Sziget-vizsgálatok keretein belül a fiatalok Internet-használati szokásait 
igyekeztek feltérképezni, ennek során az értékválasztással kapcsolatban is 
feltettek néhány kérdést. Furcsa kettősséget lehet megfigyelni, a 
posztmateriális értékek és az individualizálódás egyaránt jelen van 
(változatos, érdekes élet, kreativitás), elgondolkodtató, hogy az elsőéves 
felsőoktatási hallgatók gyakrabban választják az individualista értékeket 
(Gábor, Kabai & Matiscsák, 2003). 

Szintén egy szűkebb alapsokaságra vonatkozóan készült vizsgálat a 
felsőoktatási kollégisták körében, Kollégisták a felsőoktatásban, 2004 
címmel. A kutatás az MTA Szociológiai Kutatóintézete és a Nemzeti 
Ifjúságkutató Intézet megbízásából 1500 fős mintán történt, intézményre, 
nemre, évfolyamra, képzési szintre és a kollégisták arányára reprezentatív 
mintán. Arra a kérdésre adott válaszok között, hogy melyek azok a 
legfontosabb értékek, hogy jól érezzék magukat a bőrükben, első helyre 
az anyagiak kerültek, és ezt követte a család, az állás/karrier. A válaszok 
során azonban itt is említésre került „a buli, a pia”, illetve az 
önmegvalósítás fontossága (Gábor, 2006). 

A fiatalok értékválasztása alapján kijelenthetjük, hogy az 
individualizálódás összekapcsolódik a fogyasztással. A szerzők a 
szórakoztató „nagyipar” dominanciáját teszik felelőssé az 
individualizációért és a személyiségminták manipulációjáért (Gábor, 
2006:38). 

 
Összegzés 
 

A leginkább szembetűnő jelenség, melyre több szerző (pl.: Hankiss 
Elemér, Manchin Róbert, Gábor Kálmán) is felhívja a figyelmünket az 
individualizáció, melynek káros hatásai is megmutatkoznak. Kiemelten 
érinti ez a fiatalabb korosztályt. Az esetükben megfigyelhető a 
posztmateriális értékek felé fordulás, a személyes értékek fontosságának 
növekedése, mint az önmegvalósítás, kreativitás. 

A hazánkban végzett értékvizsgálatok egyik közös eredménye, hogy a 
család, és a biztonság, nyugalom értékek központi szerepet töltenek be 
(például Utasi, 1982). Ezek a társadalmi rétegződéstől függetlenül minden 
csoportban fontosak. 

Látható, hogy a fiatalok értékrendje a családi biztonság mellett a 
kreativitást (érdekes, változatos élet, eredetiség) helyezi előtérbe. Hankiss 
Elemér a „Proletár reneszánsz” című művében (Hankiss, 1999) az 
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önmegvalósítás, önkiteljesítés eszményeinek „újrafelfedezését” írja le. A 
fiatalabb korosztályok esetében is megfigyelhető ennek az értéknek a 
fontossága. Az „engedelmeskedés” helyett az „autonómia” kerül előtérbe.  
Az autonómia fontos akkor, amikor az egyén nem kap előre 
meghatározott életpályákat, hanem azt magának kell „megtalálnia” mivel 
az egyéni életpályák/életszakaszok Kohli szavaival „destandardizálódnak” 
(Kohli, 2007). Az egyén önállóan kell, hogy meghozza döntéseit. 
Különösen igaz ez a magasabban képzett, diplomával rendelkező fiatalok 
esetén.  

Az is látható, hogy a tradíció és hatalom dimenziói háttérbe szorulnak. 
A fiatalok értékválasztása ellentmond annak az eredménynek, melyeket az 
European Social Survey (ESS) 2004-2005-ös hulláma alapján ismerünk. 
Azaz a többségi társadalommal ellentétben a fiatalok nem érzik olyan 
fontosnak az állam szerepét, a volt államszocialista országokban ez 
jelentős eltérés a nyugati társadalmakhoz képest.  

 
Irodalomjegyzék 
 
Balogh Lídia (2004). „Minket neveznek ifjúságnak”. Új Ifjúsági Szemle, 2 (3), 

120-134. 
Bocsi Veronika (2006). Az idő a campusokon. Felsőfokú tanulmányokat folytató 

hallgatók időszociológiai vizsgálata. Debrecen. 
Boros László (1993). Társadalmi reprodukció, család, iskola. In Boros László 

(szerk.), Érték – Iskola – Család. Budapest: Akadémiai. 
Csákó Mihály (2004). Ifjúság és politika. Educatio, (4), 530-550. 
Gábor Kálmán, & Balog Iván (1989). Értékek, orientációk, ideológiák az egyetemi 

hallgatók körében. Társadalomtudományi Közlemények, 19 (1), 72-87. 
Gábor Kálmán, Kabai Imre, & Matiscsák Attila (2003). Információs társadalom és 

az ifjúság. Szeged: Belvedere Meridionale. 
Gábor Kálmán, & Molnár Péter (2006). Az ifjúsági kultúra korszakváltása. In 

Gábor Kálmán, & Jancsák Csaba (szerk.), Ifjúságszociológia (pp. 337-351). 
Szeged: Belvedere. 

Gábor Kálmán (1993). Civilizációs korszakváltás és az ifjúság. Budapest: 
Oktatáskutató Intézet. 

Gábor Kálmán (1995). Az ifjúságkutatás irányai a kilencvenes években. Educatio, 
(2), 191-207. 

Gábor Kálmán (2006). Társadalmi átalakulás és ifjúsági korszakváltás. In Gábor 
Kálmán, & Jancsák Csaba (szerk.), Ifjúságszociológia (pp. 384-427). Szeged: 
Belvedere. 

Gazsó Ferenc, & Laki László (1998). Esélyek és orientációk. Fiatalok az 
ezredfordulón. Budapest: OKKER. 

Gazsó Ferenc, & Laki László (2004). Fiatalok az újkapitalizmusban. Budapest: 
Napvilág. 

Hankiss Elemér (1999). Proletár Reneszánsz. Budapest: Helikon. 
Inglehart, Ronald, & Baker, Wayne E. (2000). Modernization, Cultural change 

and the persistence of traditional values. American Sociological Review, 65, 
19-51. 

Inglehart, Ronald (2000). Globalization and Postmodern Values. The Washington 
Quarterly, 23 (1), 215-228 



70 

Kohli, Martin (2007). The Institutionalization of the Life Course: Looking Back to 
Look Ahead. Research in Human Development, 4 (3-4), 253-271. 

Kozma Tamás (1994). Bevezetés a nevelésszociológiába. Budapest: Nemzeti 
Tankönyvkiadó. 

Mead, Margaret (2006). Kultúra és elkötelezettség. A generációk közti új 
viszonyok a hetvenes években. In Gábor Kálmán, & Jancsák Csaba (szerk.), 
Ifjúságszociológia. Szeged: Belvedere. 

Meleg Csilla, & Rezsőházy Rudolf (1997). Értékek és választások. Valóság, 40 
(5), 1-16. 

Merton, Robert K. (1980). Társadalomelmélet és társadalmi struktúra. Budapest: 
Gondolat. 

Pacsuta István (2015). A felsőoktatásban tanuló hallgatók értékrendszerei. 
Magister, 13 (3), 53-60. 

Pacsuta István (2019). Felsőoktatásban tanulók értékrendszere. In Karlovitz 
János Tibor (szerk.), VII. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia: 
Program: Tartalmi Összefoglalók (p. 70). Komárno: International Research 
Institute. 

Pikó Bettina (2002). Fiatalok pszichoszociális egészsége és rizikómagatartása a 
társas támogatás tükrében. Budapest: Osiris.  

Pikó Bettina (2004). Érték és magatartás, társadalomlélektani elemzés. In Török 
József (szerk.), Az érték (pp. 104-112). Szeged: Csongrád Megyei 
Közművelődési Tanácsadó Központ. 

Preuss-Lausitz, Ulf (1997). A fiatalok világa a posztmodern társadalomban.  
Új Pedagógiai Szemle, 47 (7-8), 192-197. 

Riesman, David (1996). A magányos tömeg. Budapest: Polgár. 
Schulze, Gerhard (2000). Élménytársadalom. A Jelenkor kultúrszociológiája. A 

mindennapi életesztétizálódása. Szociológiai Figyelő, (1-2), 135-157. 
Skultéti Dóra, & Pikó Bettina (2008). Fiatalok értékattitűdjei a társadalmi helyzet 

tükrében. In S. Nagy Katalin, & Orbán Annamária (szerk.), Értékek és normák 
interdiszciplináris megközelítésben. Budapest: Gondolat. 

Somlai Péter (1997). Szocializáció. Budapest: Corvina. 
Szabó Andrea, Bauer Béla, & Laki László (2002a). Ifjúság 2000. Budapest: 

Nemzeti Ifjuságkutató Intézet. 
Szabó Andrea, Bauer Béla, & Laki László (2002b). Mozaik 2001. Budapest: 

Nemzeti Ifjuságkutató Intézet. 
Szabó Andrea, & Bauer Béla (2005). Ifjúság 2004 gyorsjelentés. Budapest: 

Mobilitás Ifjúságkutatási Iroda. 
Szabó Andrea, & Bauer Béla (2009). Ifjúság 2008 gyorsjelentés. Budapest: 

Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet. 
Utasi Ágnes (1982). Elméletek és hipotézisek. In Várnai György (szerk.), 

Rétegződésmodell-vizsgálat I. Budapest: MSZMP KB Társadalomtudományi 
Intézete. 

Vitányi Iván (2006). A magyar kultúra esélyei: Kultúra, életmód, társadalom. 
Budapest: MTA TKK. 

Zinnecker, Jürgen (2006). A fiatalok a társadalmi osztályok terében. Új 
gondolatok egy régi témához. In Gábor Kálmán, & Jancsák Csaba (szerk.), 
Ifjúságszociológia. Szeged: Belvedere. 


