GENERÁCIÓS KAPCSOLATOK
SZÉKELYFÖLDI LOKÁLIS KÖZÖSSÉGEKBEN
ZÉKELYFÖLD RÉGI6]ÁBAN A GENERÁ,CIÓSKAPCSOLATQK,S ezen b~lül az "ifjúsági kultúra" n~hállyösszetevőjét elemzemfz,al~pbiakban'Azjdézőjel has~:
nálatával az általcyn köv~tettmegköz~lít~sj~l:l~gére~zeretnétn felhíVlli ,a figyelmet. A hetvenes és nyolcvana~~v~khen ter,et hcSclí~pi9úság~tlta~ásokkulcsfogal
mai (ifjúság, ifjúságceI1vizmus, ifj>~sági ktlltv~<l.",mtJ.sápiJwrs~"autonÓm ifjÚséÍgi
tér stb.) ebben 'a régiólxl~ n~111 bírnak ol)'aIil1Íérté~ű 111<l.~~r~Ó~rőv~1, hogy ele~
zést lehetne rájuk építeni.,.~~nnyib~n.l11égis ~<l.ga~t~QclI1ánke/og<l.lmak köyet~e
zetes használatához, ~qr legfelj~bb~gy ne~tíYJeír.~sel~é~zít~~~ válna lehets~ge~sé,
amely azt igazolná, h9py.ebben arég~óban tu1(lj~9~kéPPfl1. nin~s is. ifj ús~gi kult~ra.
A tárgykultúra, a fogy;,lst~ási>gyakorlgt, a mélgéltél.r~áso~ ,~ziIltjéI1 sok: QIYélnelem van,
amely a kutató szem,szög;éből. nézve> egy ifjúséÍgikultúrF)étezésére >utal,., élzonban:e
régió lokális vagy. nagyobb léptékű.t~rsadalIl,l~ >sz7J:kez,eteinf~ ,.pűködé~e. szempont;jából a felsorolt kulcsfqgalmakáltaljsl,ze:tt ,,~ulturcílis(iip1el1ziók" sokk;,tl kevéspé
körvonalazottak, sokkfl kevé~bé önállóak,~s~o~alke"é~~él~teznek olymódon .és
olyan kiterjedésben, ahqgyan :lzt az ifjtÍs~gktl.téltás fog~llJ.irendsze~eérzékelteti.
Alább kísérletet teszek arra,hogy egyrégiól()kális,il1~tve regiQná,listársadalmkinak működése szemszögébőlvegyem~zemügyreaz1:,amitaz ifjÚságkutatók ifjús~gi
kultúrának neveznek Azokat a folyqplatokat,.magatartá~okat,éktvezetési stratégiá;kat vizsgálom, amelyek az un.ifjúsághoz kötllsn5k.Moll<f<p1iv,tV?rn fölvezet~sé~en
jelentős mértékben t~<l.szk:odom azokra avi~gál(l~O~Cl" amelYek a, Székelyföld
társadalmának elemzése kapcsán a fiatalokra YQl1atl<pzó ;megcíllafJít~sQkat tartalmaznak. Tanulmányom' szándéka szerint tájékoztató Jel!egű. A régió. rö~id bemutatása
után részletesen elemzem, azt az immár történeti ,tnint~yáválft~sadalmi gyakorlatot, amely a hatvanas évektől a fi:,ltalok életútját szabály()Zz;}, I11ajd e modell alakulását mutatom be 1989 után. A, tanulmányt néhány következtetés zárja.

S

A régió rövid jellemzése
A Székelyföld alapvetoerirurális vidék. Jelentóseb?ipari vagy más, természettÍ infrastruktúrával nem rendel1(ezik~ ezért nagyob,b'fllértékú .1lépe~ség .• sZ~If1áraso~~m
jelentett vonzáskörzetet. Városai kicsík,az 19(),8~~lS t~rületi/~özig~gatási átszervezés
előtt 6-10 ezer lakostlkv()lt, ma30~60. e~er k9Z()ttvan..Agyarap()dást kisegb
részben az urbanizáció s vaIto:clsokldl egyszerre érkez:ő;románsag~dö~tő. mértékhen
azonban a környező falvakból betelepedettek adják.
.
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Az így fölfuttatott városok körül szerveződő, régiónkénti vonzáskörzetek még ma
is hordoznak erőteljes történeti/mentális aspektusokat. Mind a mikrorégiók, mind
pedig a lokális közösségek szintjén egész sor olyan kulturális minta es magatartási
modell rögzíthető ma is, amelyek a paraszti társadalom mélyszerkezetének továbbélésre utalnak Caparasz1:ság fogaI(>1nSt~wart-:-i és Wolf·i értelmében). E minták és
mod9llek tqvább,élését . részint a ,.moc!erni~ációhiánya, eseclege~sége magy~~#za,
részint pedig aszékelyföldi falu társádalrrii berendezkedésének sajátos jellege (n~m
volt nagybirtok, a lokális közösség egyfajta részleges helyi önkormányzat révén
szabálfozta az élet sok mozzanatát). Akét~énYezőcsoport Ca történeti kompone~~~~,
a modernizáció hiánya) határozt~, m~g az élttvtt~l kvázi-archaikusjellegériek fef1~~él
dását, :.~ ez a lokális/regionális tagpltságú társadalmib~renq~edés defini~ta agen9PtCiók k<?zti kapcsolat termés~tét, e~~~eliil~fiat~~Rtársa~cUrni helyét, szerepétis:
Több tantllmányban vizsgált~Kerégi6h~s~~dlk századi társadalmi folYatl1~lt:~t,
többek között a gazdálkodási gyakQrlatés 111e~.t~itás, az él~tFörténetek,~ belső. és: a
kifele .• i,ránYtiló ~igráció' teré~ . . . E~ek k~pcsá~~e:~ért~lrnűnek.látszik, .• hogy.e~be~. a
régióbátl.a genqációs kaPc.s61,a~~~fta.J\;f~a~~t~,p~szt~gu~éltív~.ak.nevezett.1U()~Sll
szab~Y9zt~, amelyben a fiat~ok.~I$ő$?rbé11l.~. öre?~bbektc51 tanulnak,. sébb~~. a
tanulási folYamat~an a felnőtte~~tl.~á~ahoi, . ~~,~etv~a fel~c5gSk ~tal birtokolt, ~iyg
hoz v~~' fokozatos adaptálódás~omiB#' Ape~~ráció~ tenpelymenté~~ajló~~$a
dalmi~zerepcserék ezért többll}'Íre.epréni j~llegűekés. a. csal~di. életve~~téshez ~ö
tődne~!' Fontosabb fordulat~.u~~~cil&?r~oll~ktív jell~gűr.eprezentációk Cünfl~R'
rítus, szokás) révén szentesítődnek.E,:aru()dellpenl terefl,1ta.z adott táts<ldalm~~
belül ?lyan önálló ifjÚságiteret,aITlel}'l1~~;kezdeményező vagy megkéraójelez~s~e
repe .lehetne az adott társadé1lmis~~rkezetalakításában .. Mindaz, ami a fiatal koro§ztályh~z tartozik, minden mozza~atáb<Ín,a lokálisv~~. regionális társadfrni szerkezet működésének szerves részét~otj~.Ezértezamodell az. adott lokális v~gy
region~is kereteken belülne t~nndsrerkezetij~ll~gű l~on~iktusoka~,s~l1l. A moITl
delltőleltérő magatartások nor111~szegésl1ek,rninősülnék és ,az eltérést hordozÓ személlysl~gyütt marginalizálódnafattól függetlenül, ~ogyaz ,eltérésmilr)n irányu.
Székelyföldön ez. a posztfigura.tívmode~. ini~daddig egyé~telm"űen d()l1lináns s~~~
repbenrnaradt, amíg az erőszakosszöyetke~et~sítés ah~tvanas években ki nem
iktatta~ egyéni földtUlajdont,. s. nelnsz~rí~oltta korlátpk közé .amagántulajdont.A
megszokott életvezetés strukturális keretein~~s~~t~öréséré tett hatalmi kísérlet 1 611
dosította a megszokottkulttirális minták érVényességi körét, megjelenítési módját.
Ezek között természetesen változott a generációs kapcsolat jellege is. A változás
azonban sokkal bonyolultabb jelenség annál, mint ahogyan: az' e1sőpillariatra '1átszik, s ~orántsem lineáris jell~gű')A fels~ín lát\lányqsátal~ulásaimögöttgyalgan
kimutatható a korábban.domináns .kulturális minták 'továbbélése .. A következő
részbenmegpro h,aIo1Tl·osszefoglal~i~nI1~kaz.ig~Ilisl11~Ill.i~~ál~oZcísIlal< ~. f~iltos;Bb
jellemzői~'i }láro mozzanat ka~csát; m1ft~~om. be; ", h?gy hOg))fI1 üldult~ m*é~r
épült tov:abb á. generáciÓs vi$zoriyt: lí?rdozóhallgat~lagos"társadalmi .szerző4é(
kényszerű' uj rad2finiálasi" gyakorhtta.
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Generációs kapcsolatOk a valtozás évtizedeiben
A kilépési kényszer
A Székelyföld e siázadfolyaniánvégigÍúbocsátóköiegkéritműködött. A végleges
vagy átmeneti kilépés gyakorlata időnként intehzívebbévált(~erikázás, szolgálás
a harmincas években, munkahelykeresés a hatvanas/hetvenes években, mai vendégmunka Magyarorsiagc)fl);A hatvaIlas' és hetVenes ~vekben·(a~ovábbia.kban erről a
korszakr61 beszélek) a fi~talolfnagytöbbsége megkísérelteákilepést a]okális társadalomból a fizikaieltáVo16&ís ésa:! újéié1:VezetésimodelLköveféserévén. Az anyagi
bázisától részben megfosztott falusi család az iskolák, a korábban nem is ismert
szakmák, a városi munkahelyek fele próbálta irányítani afiataloka.t:
Ez a minden korábbin.álnagyobbléptékű kiléRé~itörekv-ésta,rtaIl11á9~ is egészen
másként tűnt fel,mint.~ korábbi kilépési hullátnok, aljielye~'az e~~.t~~aöntő többségében a visszatérést, az, o:thoni keretek megerősítését: h~ly~~tékel?tér?e. A kilépési gyakorlatban ~egm~t~tkoz? I1láss~g, két v()n~~oz~~b~)elentke,zett."
egyik:
minden kilépő fiatal a JQ~alisközösfégbol va1óvéql~ges ray()~ásg9naola~ával indult
szakmai vagy más iskol~~f'~:?n~ló életkere~~al~.~~:~akszáfl4~~~:,al telepedett be a városokba. ~,~lép~si. tel\Te~et a, kén0~rer&?q~~.~Jt"~l!nalttydata, hpgy
nincs stabil magárltulajdo~;.~rp.ihs~idővel vissza)e~~r,~.aj4 té.rrii.j\,Il1..fsik pecijg:
ebben a kilépés ben jel~n~~ez!.~~~lőször azok azelem~~r~ely~~azjfj1-Í~4gi kulníra
címszó alá sorol~atók qlFöze~,~li~elkedés, hajviselet~~ene,X()gy~sztá~i ~s~közök stb,
amelyek nem illettek afaluvil~~ába~ nem voltak:l<:<5l1lpat~8ilise~a falus,iél~tVitellel.
Ezzel kapcsolatban ha~gsúlY9znátIl. azt, hogy .ko~~Qtselllcsaka -két" tényező,' a
kilépés, illetve az ifjúsá~ikult~rajelentkezéséne~vélytlen(!gyb~~sés~r.őrvan szó,
hanem egy sajátos legitim~~ióskérdésről is. Ebb,e akors~~b~naz'ifjÚs~gikulníra
Il
elemeivel való találkozásra" ~zen,elemek átvételére.~n~~a,.fia~~naJ<."aIljoga" élki
kilépésre vállalkozott, és~ly~ m~rtékben varl) ()ga, atnilre~: mérréktíez a vállaltltervezett kilépés. A lokálistárs~4alom - al11el~sokáig ~yomon.kö:,et minden
kilépőt - most az egyénikilépésigyélkodat füg~ényében to,ierálja az:ifj4~~gi kultúra
elemei nek fölvételét. Aii9.úsági '~ultúra eleme, alokálistársa4~lomban' qerh ,diyat
(bár a felszínenannák tű~iky,hanenl státuszj~l.z?,sőt, t~fn, azt~is .,lehet" mondani,
hogy egyfajta hallgatólag?snorfIla.Afaluban trapéznadrágja ne általában a fiatalll
loknak van, hariem azo~~a. ~a~aloknak, akik a.kilép9s;t!tjárl~rs~ól~~ sikeresen
járják. A kilépésigyakorl~t. és, az ifjÚsági kultúra eleInei. ~é>ZÜ összelppcsolás, illetve
az összekapcsolás mögött 1Il.~ghúz~dó közösségi~lleIlőrzésa;, ~orápbi.r~f1d erejét
mutatja, s a generációs kapcsolat.kórábbi szab~yozisi gy~lmrlatának részleges továbbélésére utal.
. '
Ez a periódus ,~szponzorált.mobiHtás" (Turner)~'"atllelyn~ktényleges,kereteit a
lokális társadalom által hallt?;a~ólagosannyújtott"ifjúsá9i mprató~i~m" (Zinnecker)
kiterjedése adja meg. Afia1:~oketr~az idószákrarészben mentesülll~k a falusi
társadalmi berendezkedé~re jellemző kötelezetts,égekal?l (kevesebbetkell dolgozni-
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uk, mintha nem járnának iskolába, nem kell mindenben a felnőtt mintákh?:z iga:zodniuk). Azonban mindez nem jelenti azt, hogy a számllkra biztosított kereten
belül már azt tehetnek, amit akarnak, s azt sem, hogy olyan saját igényeik ~zerinti
mikroszerkezeteket alakithatnának ki, amelyeket alternatívaként élhetnének meg
vagy múködtethetnének a felnőtt, társadalommal,szemben. A fiatalok - ebt?en., a
régióban először - olyan saját maguk m~gélte~eretkapnak, amely kivülről nézve
függetlennek és önt~rvényúnek mutatkozil<~ IlÜ több, afokális társadalom rencljétől
teljesen eltér9Ilek",sokszor,azzal éppellentétesnekJátszikAmint azt a követk~zők-,
ben hitni fogjuk, a felnőtt társadalom által nyftj~ott k<:retekkitöltését - direkt vagy
indirektútQn ,.,.-többnyiremagaa felnőtt társadalom szabályozza.

Szabdlyozoft mordtófium
A fiat:alok siápl.ára biztosított tér szabályozasának legfontosabb gesztusa az, h()gy a
kilépé$re vállalkozó fiatalokat a lok,ális,rárs~d~QInkét, , egymástól jól elhatárolt
csoportba osztja, sez a csoportosítás ,azifjúságikultúraeleIrleinek használatában is
megmutatko,zik; .Egy~égyfalu eS~,~é?~{l ál~a!á.pa.n egy~rtelmű az, hogy ki, fog yéglegesen kilépni,ki lesz az, akinemcsupán té~be11"távolodik~l,hanemakinek vállalandó életformája ~leve ki~rjaaz Újbóli ?eil1eszk:e~.ést ~fal}f világába. Ilyenek azok,
akik értelmiségi pályllia készti~nek,. vagy(?~!CV11dilönleg~s. szakmát, választ~mlk,
amely,~é?érvény~sen~l~á"olítjaq~et. a/~ll~i,é~.~tf()rw,~tól:Keve~~~ben vann~ és
kivét~~,~zel:tekAzifjú~ági kultúrából~y,v~s~~ek4t,amit#arnak,;hiszen ők eg~szen
biztosan "'Inás()k" lesznek, Megeng~dhetik Il1~gu.krlak,. ho~ ne dolgozzanak szüleik
mellett, ,nyar~janak, a hetvenes., évekpen .Inárs~~álltjs,I1öveszthetnék, öltönyben
járnak stb. Ha van-valarniegyéniel~épz~lésük, hobbijuk, azt is kiélhetik Szabad
jelzést kaptak, nem~~ll a fal~ vi~ág4"aI törRgpi~~,kiv~'{eaI11i~de:nmlpikapssolat:
tartás lllegszokottmódjainak tisztel,etbel1tartásá,~.,Alokális társadalom szinte elvárja
tőlük a "demonstratív henyélést", hiszen.~f :tp~jd egr olyanelithez fognak tart()Zni,
amely a falu, életvilág4n ldvül~elyez~edik el.I-I~nem~ezdenekcsoportosulni,s ha
nem zélvarják .k~zvetlenül. a fa)u re114jén~k 'l!l<W?d~sé~~ aKkor gyal{orlatilag bármilyen saj~t lépté,kű,:,i~úsági I):úkr9yilá~;ot"Jciépít~etIlF~11faguknak,hi~zen eltávozá~
sukkal., ezt a kiépített mikrovilágot is vé~éry,~~Xtsenn'lagukkal: vis;úk; az ,általuk
képviselt ifjúsági kultúrárl.~a lok#istá.rsad~omb~ n~rp.Il1arad nyoma.
A népesebb cs()port, a kilépést válas,ztókn:ag}'()bl?·h<illY<1da,s9kl<:al.kise~bmérték~
ben élhet az ifjÚság~ kllltÚ~a elemei~eLNeIIlv,ál~~th~t egyén.i ízlé~esze,rint azok
között,~ele >kell.il1~szkednie, a~ba<1re,ndbe',aIllit~()rsfár>s~i me,gte~tesítenek Ez a
réteg is lcilép6 réteg, ,de ~lokális társa~al()llls.z~riI1t,Wlépésük p.em teljesen~izoI1Yos,
térben nem lesz igazán távoli, nem feltétlenul végleges, és várhatÓ, h()gy a ki.pocsát6
közösséggel, ezen belül~családdal.,~lletve a közp§;~ég;és.ac~~ád .által megtestesített
életvezetési gyakorlattal a,kllépőtovápbr<1is, sz~ros ~P?s9Iat?anfogmaraqni)
Míg azdsó cs~p()rt számáraalokálfs~özösség,korlát1ah idóre,e,lőleg~zi az ifjiísági
kultúra.elemeivel,élés jogát" bele,~~tveaz indiyidu~is~lké,p?-elé~ek érvényesítés ét is,
addig a második csoport esetébéri viszonylag szigorú kontroll alá esik az ifjÚsági
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kultúra dem~inek használata.. A lokális. közösség ugyan nem képes. behatárolpi~
hogy milyen elemek, jelennek meg a falu világában (lévén, hogy ezek kívülről érkez;-:
nek), visz()nta megjelent el~mek használatának módját egynormatíy rend irányába
tolja el (éJlllit elfogad illetvemegtűr, azt mindenki használhatja, az egyéni eltéréseket
viszont sz;:,mkcionálja).
A társadalm.i reprodukciós gyakorlatnak ez a kettős szintje . .,. . amelynek az ifjúsági
kultúra elemeivel való szabályozás csak egyik megjelenési módja T. igen fontos jelenség, ésmeSSZell1eIlő. konzekyenciái vannak. Ez a reprodukciós gyakorlat jdent0s
szerepet. vállal abban, hogy a·· romániai magyar társadalomra általában jellemző
kétpólusú társadalmi berendezkedést (fent/lent) újratermeljeésJegitimálja. Aki várhatóan az elit, a "fent"tagja lesz, az már a képzés időszakában kialakithat egy, a
lokális közösséKél~tvitelétől eltérő vagy akár azzal szemben áll6gyakorlatot-rni
több, m;iga a lokális;közösség.szorgalmazza a távolság növelését; szinténkilép6k,
de föltehetően nel11véglegeseIl eltávolodók számára azonb<Ú;lcsak~l1enőrzött/szabá
lyozott eltávolodásttesz.leh~tővé. A képzési vagy. kilépésimoratóriummegélésea
lokális közösségmeglehetősen szigorú~ontrol1ja mellett történik.

A.

Anyagi ésszirnbolikus. ellenőrzés
A vázolt, s~erk~zetijellegű szab.ályoz~mellytt kiTut~t4ató,ho~. ~.lokálistárs~4a
lom a nÜIlQei)papi élet $z~[y~zé~esí!gán f()I~~~t<?Sélp-is."gpl}f:l0S~94ilf" ~. kilépésre

ahOgyan

vállalkozó' fiata1okról. ~~ f~szint megmUtatk()zi~ abban:,.
a loká!is közös~ég
illetve a~salád a szimbolikll(ésanyagi .tartalékok~t mpzgó$[tja a "hyl1yélési k~rsz*"
be-, illetve túlbiZtosítása érdekében. Oe mégjobpanin5grélgaqhat~ abb,an a sokszínű és széles kiterjedésű közöss~gi diszkurzí:v gyakor1a~bar;,ainelYlle;krévéIl azegy~ni
életpályák alakulá~át a.közösségben fogadják és.értelm~z;és.ekkel.látj* el. Ez ·a. k~t
szinten zajló folyamatos gOl1doskodás (anyagi f~ltétele~mozgéltása, diszkllrzív gyakorlat) Jelzi ig~án, l10gy a falu. szemsz;B·géből szokatli~p,a.k, .J;1agyxqnalúnak látsz;ó
képzési mor,atór~um· "alójálJanIIlilyen ~s~kély .függetl,eIlsége.t :)eleI}:t a.fi~taloknak. .
A kilépésre, válhuk()zó:fi~talQk kétcsoportját.~lt~~q.Illért~kp~ri qefolyásoljá az
anyagi efőfor~ásqk fölha,sználása révén ~örténő sZ;lbályo~ás. A f~al~d . Illincl~ét esetben je;lentő$ anya.gtterheke.t· vállal.· Eltérés; Van viszont aoc~IQk, :Valaffi~nt~zanyagi
erőforrások fölhaszn.fAás'i ,módjarendsz~rébe~. '.. ....• . . . . . .
. . . • .. .
..
Az elitpályákra k~szülŐl{. esetében. az er?forr~o~ fölhasználásátJ)emacsal~A tervezi meg, hanem az folyamato·san adaptálódik a föhnerülQ ~g~llYtkhez: Ha'. ~gysz~r,a
család eldöntötte, hogy finanszírozza a fiatal elitpályárakerüiését v~gy általában a
végleges kilépést, s ez az út sikeresnek mutatkozik, akkor folyamatosan kielégítik a
választott mobilitási pálya által diktált igényeket, illetve az ehhez kapcsolt, a falu
értékrenclj ee ;íl tal jgaz;olha.tp ~zeIllélyes ;igéllyeket i~. (öltö~y~,presfdbS~rtékű ;t~~gya\<:
vásárlása, lqrándulás stb). Ennek a,kis1(()lgálq jell~gű ~ám().gatéÍsi;gy;?J<:orl<;ltIl~.~ncs
elő re kisz~í tha~9 r~fl4j ~"~ nin<:s,en, p()nt<;>s i~ő~a.t4ra. ~~Ill,kit9l<Sdha~a,z,tgyereIl1
elvégzése utáni jdŐsz~ra. kA támogatá,s .mértél<.e. és' fOfrnájarendszerint . .~ .'C;Salád

IFJÚSÁG

belügye marad, a környezet többnyire csak utólag, vagy a fiatal családtag megjelenése, magatartása nyomán alkot fogalmat a támogatás formájáról.
A kilépést választó nagyobb csoport esetében az anyagi támogatás mértékét' és
formáját végig a család tartja kézben. Ez ugyanis nem csak az iskoláztatás költségeinek fedezésére irányul, hanem a fiatal elhelyezkedését biztosító kapcsolatok kiépítésére/fenntartására, s ugyanakkor a családalapításh6zszükséges javak megszerzés ére
is. Haa fiatal nem eleve elitpályára megy, akkor a család jogot formál arra, hogy
majdani életvezetésének kereteit előremegteremtse, mégpedig olyan modell alapján, amely szf~rkezetében lehetőleg egy az egyben utánozza a felnőttek mintáit .. Ez
esetben'aJelnőttek számáraegyértelmú,hogy a fiatal a családalapítás után elérhető
fizikai közelségben marad {legfeljebb a közeli városba költözik he), s nem távolodik
el alapvető en a szülők által·képviselt életmódtólsem. Eza meggyózódés igazolja a
nagy ariyagiráfotdítást, amelynek bevallott célja· a fiatal családtag életpályájának
maximálisbe'-, illetve túlbiztosítása.· Ez a.felhalrn.oZási/támogatási gyakorlat termé-szetesen ·afiatal. családtag tudt:ával~sokszor aktív közreműködésével folyik, s ezert
nem jelent meglepetést, hogy az iskolátelvégző,családötalapítófiatal egyik napról
a másikra búcsút mond az ún. ifjúsági kultúrának, és a kész kereteket (hálózati tőke,
lakás, lakberendezés, az időszakos hazajárás és segítés rendszere, további szülői adományok stb.).elfogadva szülei életmód~.~~terIIl~liújra,i~en c~e~ély sz~rkezeti eltérésekkel.,. z a tám9gatási modell. ~.lo~~is ;kq~~~ségpe~ n~rmatív jellegű,
egyes
családqk gyakorlatában legfeljebb időben vamrlllé~ték~elí elt,érések adödnak. . . .•
A lok~is közösség diszkurzív gyakpr~at~mintegyki~g;észíti, legitimálja a felvázolt
támogatási gyakorlatot. A diszkurzív praxis elemzése külön tanulm~y tárgyát képezhetné, ezúttal csak egy-két jel1emzójéteIl1lítem....•............' '. ..........•
..
Az elitpályákra.lépőkesetébenelsősorban.~em az anyagi támog~tás,hanem a falu
életvilágától való permanens eltávolod~l(épe!i.a m~gbeszélés tárgyát. A fiatal öltözetének viselkedésének, cselekedetdnef,' id~~fri~enj elért si~ereinekmegbeszélése
azt a c~lt szolgálja, hogy igazolja m~géÍt~.z~.I~ávol~clást~ nlÍntegy "tasz~tsa" a kilépőt
a lokál~s,közösségen kívüli világ fele;A~?~?~égesetéhen vision~az anyagi támogatás
aktuális fO~D:lái,.várható erednlényeiképe~~k ~ legf~~tö~abb.~eszédtémát, s ily módon a lokalis közösség ,által fenntartott ~iszkurz~v Ill~zóben a kilépő fi~tal egyre több,
és több szállal kapcsolódik az őt Iátszó\ag kibocsátó világhoz. Míg az elitpályát
választó fiatal a megbeszélési gyakorlatsoiári mentális síko Il fökozato~an a peremre
kerül, .Illinte~ margirializálódik,. a. nem difpályái választ6k :rheIitális síkon stabil
pozíció,t ny~rnek a lokális. közösségben. . .
.
.
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i
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**
A fent~bbhemutatotthár~In jelle~zÓ;(a.kilép~s és az ifjlÍs~gi kultúrához tartozó
elemekjeleritkezésének szoros kapcs()lata;.a' kilépókkéttsopörtjának megkülö'nböztetett kezelése;' a lokális társidalon(álthlbiitosítbtt'képzési mbr~t?r:itlinfolyamatös
befolyásolásának gyakorlata) három fontos következtetéshez vezetnek
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Az ifjúsági kultúra elemei-:- aIl1elyeketakilépési és tanulási moratóriummalfelru'házott, kitépésre vállalkozÓfiatéilokhasználhatnak.- nem képesek kulturális auto~
nómiát ny4jtani a. fiatalo1pl.ak .. Az ifjú.ságikulttÍra elemei megmaradnak az eszköz
szintjén .../}. trapéznadrágtql ~s ahQrdozható ráqiótól akerékp~on és.a farmeren át
a kazett~.ll1agnóig és 'ahajvi~eleúg sok:,elemfölhas~nálhatóarra,hogy jelezze a
kilépésre vwlalkozó társa<fall1,lÍ helyé~,tltaljon~rél,h()gy azU1ető .fiatGllmégahenyé,.lés időszalfátéli, de ezek aze1llblémaéj~I~~gű esZk:ö:z;ökebben ;:trégig,ban nernépülhetnek~önálló világgá. A )~()rarór:itlIp,'jl1egszűntévelhyomtalmul eltűnllek, a
családotcilapítók világában. atrapézn(ldrágot fölváltja a falusÍlllénék:' szerintkésZÍétett öltöny, a. beatzenét(lÍ1l:űcl~;,. arekl<Ímszaty!Qt .a:z,. aktélt~k~L .ltzt azegyszer(í
visszalép~st',.az ifjúsági .ktlJ~LÍI"élátlJlenetilegpaszn,ált.·elellleiI),ek·eszközjellege,teszi
lehetővé.:.I<ivétel~ az, elitP<Ílyáfa~észiilők,illetye ayéglegesen,eltávolo~lók képeznek,
de a lokáJis társadalolllb~n,<>k:~s .c§ak:z,á~t,egyéni ·• rnikrovil~g()t. t~remthernek az
ifjúsági kultúra elérhefóele,11l;ei.99L;S ·bár: . eJekintetbel111agy~zélbadságuk v(ln, semmi esélyil~ni!lcsen afl::a;.ho,gy;>~gyéniyiJágukat cl lökális társadalomb,an repr~:z,enta::'
dv módon megjelenítsék.
A felnőtt társadalom által adott képzési és kilépési moratóriumhoz a lokális társadalomban nem kapcsolódik fizikai tér. Mégpedig azért nem, mert a lokális közösség
folyamatos szabályozó gyakorlata eleve ,akadályozta a csak fiatalok által bejátszott
terek ki~akulását: . HafDégis;Jettek~ilyenrhelyek~ ·.akkor: azok viszonylag. g)'0rsari
negatívminósítést kaptak,,' srend$zerintJelszá1llolódtak.. BáLezt a hiánytgyaluana
szocialista.államhatalomnyakába:szokás·varrni,ebbenarégióbana lokális társada.;.
lom műkQdésÍ módjaínia(f,nemal,*ulhattélk ki olyan helyek, amelyeket az ifjúsági
kultúra eléÜl1ei uralnának.A.cliszkóknak·is. csak:az iskola. adott· alkalmanként ott::hont, egészen a nyolcvélJ,1(lsé\T~kig.• N.emyoltakkluhok,.nem volt önálló közös
tevékenység. ·Saját tér. hiárlyábarlaz ifjüs,ági' kultúra elemeinek a :Iokálisközösség
mindennapi világában fdoldvakelkúmegjelenriiük, .azzalamegszorítással,hogy
reprezentatív alkalmakesetén.{lakoda,lo111,mise,:temetés, fontosabb. egyházi ünne;;,
pek) a mc::gsz()kottnál is ,inkább háttérben maradnak Ebbena helyzetben rendkívüli
módon fölértékelődött az' iskola, mint, azegyetleriigazánvédetttartózkodási. es
találkozási hely, .illetve az illgázóbu$zok és vonatok, mint 'a fiatalok által: gyakran
használt sajátterek Af1atalok a falu világán kívül próbáltak bár átmenetijelleggd
saját tereketJétrehozni, viszonyhig kevés sikerreL (Ezzel ,~ témakörrel· Gagyi József
foglalkozo'tt részletekbe men6en).
A folyamatosan szabályózQtt,)vagykg;llábbisellenőrzött );henyélési időszak" sajá::tos vákuumhelYZetet tereIRtet,t a.fiátalok~zá1nára,Atanulás .idejére érvényes családi
moratóriulllot hatékonyal1 ellel1pontozta apermaneris struktutális szabályozás; Esz,..
közként élhettek az ifjúságikultúr~eleIlleiyeI,deazok nerhálihattak össze olyan
autonóm kulturális térré, amdYIl,ektényleges szocializációs.·funkciója lehetett voL·
na. Ezt j ól: Illlltatja az aJelens.ég,hogyaqs~l~d<llapít:ás után nagy:obbrészüka szülők
életvezetési lllintáit igyekezettk;övetni. Ez. azonban csakavákuumhelyzet kialakulác:'
sának egyik oka. A· m~sik p~dig .' az, hogy. részirit a; "henyélésiidőszak" átmeneti
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komolyan vétele okán, részint pedig az ingázó család kaotikus időbeosztása miatt a
legfontosabb szocializációs periódusban alig volt személyes találkozási felület 'siiiIő
és fiatal között (mint láttuk, az ifjúsági kultúra elemeinekhasználatát is közösségi
jellegű normák szabályozták). A család három-négy tagja hetente változó, a közös
munkát, az együttIétetgyakorlatilag teljesen kiiktátó időbeosztás szerint élt. Eiétt a
serdülőkor éveiben e régió családjainak többségében nem játszódott le az életVezetési minták átadása a közös gyakorlatban (ami korábban ezt a régiót jellemezte).
A· megjátszott'ifjúsági' kultúra kiiktatódása után., 'a felnőt! 'minrak;Ismeretéri~k
hiányában gyakorlatilag egy egész generáció van olYan vákutitnhel~etben, amelyet
egyfelől az otthoni kibocSátó közegtől való permanens függés, másfelől pedig a saját
életvezetés tervezésében .·1TIutatkozÓ tehetetlenség jelleIllez.Ma .ez a'réteg 3?--z.í0
éves. Életvezetésigyakorlatának minden fontosabb mo~zanatábanmagán hordja. a
felvázolt felemás,á~meneti szocializáció ny?mait:. gazdasá~i tervezésben, képzettsFgi
szintben, fogyasztási·kultúrában, gyereknevelési gyakorlatban és .másterületekeh.
Ezen "átmeneti réteg'" kialakulása jelentős méitékben.m.eghatároztaafiatal korösz-·
tály 1989 utáni helyzetét.

**
Ha röviden összefoglalj uk az 1960~as évektőlkialakuIÓ,a.generációsviszonyth9r
dozó új társadalmiszerzódésJényegét, akkor a fenti átmeneti jelleget· ~ell a köz~p"
pontba állítanunk A lokális és regionálistársadalomengedettakívü1ről érkező
nyomásnak, a generációs viszonyt részlegesen újradefiniálta. Saját világában megtúr.;.
te az ifjúsági kultúra elemeit, de csak eszközként, i kin~pési gyakörlatemblémaértékű
jeleiként. Ez az 'engedmény erőteljes kettősellenőrzés~elpárosult(szerkezeti el1enőr~
zés, a mindennapi .életvezetésbenmutatkozó permanens szabályozás). A lokális 'és
regionális társadalom az engedmények és szabályozások kettős eróterében így próbálta szerkezetileg stabilizálnÍ a generációs' kapcsolat változását.
Ez a stabilizációs célzatú gyakorlat a szabályozó társadalom szemszögéb(S1 végülis
sikeresnek bizonyult, hiszen ezekben a lokális és regionálistársada.lrriakban 1990~ig
nem alakulhattakki alternatív ifjúsági "világok", vagy amennyiben kialakultak,
nem tudtak érdemleges társadalmi relevanciáraszert tenni. Bár a felszínen látszólag
sok minden változbtt;a genedciós kapcsolat legfontosabb komponense, a váltás i
gyakorlat szerkezete stabil maradt. Mindebben közrejátszott a' romániai' szocia.liz..:
mus nyolcvanas évekbeli alakulása is: a fejlesztésielképzelésekvisszafogása jelentő
sen csökkentette a végleges kilépési esélyeket. Ez az országos restrikciós politika a.
lokális társadalmak· ;,felnőtt· mintáinak" érvéhyesség~t igazolta~hiszenmihden fiat~
számára az egyetlen. célszerű választásnak.aszülőkközelében·· maradás, a lokális
társadalmi szabályozás kereteinekelfogadása bizonyult.
Más kérdés az, hogy mennyiben flevezhetó sikeresnek alökális társadalmak stabilizációs igyekezete a fiatalok szemszögéből. Az ekkor felnövő fiatalok sajátos v'ákuumhelyzetbe kerültek.··.Nem élték· át igazán ·az •. ifjúsági:kultúrát'sem,:.de nem
sajátították el a szülők életvezetési gyakorlatát sem. Mindkettőt közelróllátták, de
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nem élték Ez a szocializációs vákuum igazán nem érintette őket, mert a szülők
részéről jelentkező maximális be-, illetve túlbiztosításpályáraállította őket. A kérdés
az, hogy mit tesz ez a szocializáción át nem esett 'féteg a már tihédzserkorba kerülő
gyerekeivel.

Az 1989 utáni hel~et
Az 1989 utáni öt év több vonatkozásban fordulatot hpzottarégió fiatal korosztálya
számára. Míg korábban a képzési moratóritlmidóbeliéstársadalmi kiterjedése a
lokális társadalmak számára pontosan körülhatároltnakJtúnt, s ugyanígy egyértelmű
volt a lokális társadalmi szer,kezetnek az ifj úságra gyakorolt szabályozó szerepe is,
ezek az evidenciák fölszámolódtak,vagylegalábbismegkérdőjeleződtekA generációs viszony több ponton átalakult, bárezeketaváltozásokata·felnőtt· társadalom
igyekszik eltakarni. A következőkben nagyon rövidensiámba veszem a generációs
viszony két pólusán jelentkező maga,tartásókat.
A székelyföldi régióban .ma egyértelmúenkimutatható; hogyaz.a réteg, amely a
hatvanas/hetvenes években volt fiatal, ma.határozottanaz idősebh korosztályéletve~
zetési gyakorlata irányábamozdrilel.Ezaiéteg-,o,m.intkorábban jeleztem -,o nem
nevelődött bele az adott mintákba,ez'azonhancsak növeli azigazodási kényszere ·A
tényleges vagy fenyegető munlcinélküliség,aföl.drulajdon visszaállítása, az idősebb
korosztály morális és:diszkurzívgyőz~lme{"Naugye,·niegmondtuk,hogyako1Tl
munizmus nem jó!")mirid-"111ind'akoráb,biiéletformákhozvissiatérésfigazolja. Ez-a
réteg ma mintegy erősíti az 50~60évesekrehabilitációs,r~staurációs igyekezetét,
amely a gazdálkodási .gyakörlattólaz időbeosztásig, .a .' besiédmódtór a, családon
belüli kapcsolatokig szinte 111indenre kiterjed. Ez az'erős resdulrációs, rehabilitációs
igyekezet, amely egyértelmúen' a kollektivizáláselőtti,életf()rma,életvezetési. gyakorlat átmeneti fölerősödését eredményezi"a: fiatalok számára erős' társadalmi kontextust képez, amelyet nem lehet .hemlétezőne.ktekinteni:·.Azidős, ·illetve a középgeneráció között létrejött ösztönös "szövetség"a'; generacióskapcsolatok .terén is
restaurációs gesztusokat tesz,a.korábban nyújtott.,képzési és'kilépési: moratórium
lerövidítésére, az ifj úságrakkorábban adott tervisszafoglalásáia töreks~ik
Ebben a régióban ma eZ'a beállítódás.adjaa keretetamindennapi életterületén,
ami ettől eltér, vagy ami ilemszerzi meg ennek az anyagi és szimbolikus hatalmat
birtokló domináns rétegnek az ··egyetértését,azénnek .az. erőnek a szemszögéből
szinte nem is létezik, illetve létezésének nincs érdemlegesqtársadalmi érvényessége.
Ebben a társadal111ikontextusban'afelnőtt t:arsadalorn. még .határozottabban
igyekszik kézbe venniésirányítaniaf1atalok életútjáriak.alakulását, ·mintkorahban.
Az elit és a nem-elitcsoportkezel~si.módjaméghatározottabhanelkülonül egymástól. Az idő rövidebb, .azeljárások egyértelrnúbbek,.a.siándék:nyilván'valóbb;.Az
elitpályára készülék még nagyobb sz:ibadság6tk:ap'nalqa ·nem .elit pályára készülék
pedig határozottabb szabályozásalá.:.~snek.Ane~~elitpályára ké~z.ii16knél.azjskola
szerepe csökken, hiszena diplomam.ár nern jelent mu,p:kcilielyet. A- iszülok sokkal
nagyobb erőfeszítéseket tesznek anyagi téren mint a kapcsolatok építése/fenntartása
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terén, hogy a család soros fiatal tagjának a munkahelyet, a családalapításhoz szü~sé
ges feltételeket biztosítsák. Ha egy fiatalnak nem állszánclékában és módjában
kilépni a család kereteiből, akkor· egy idő. után mindez már lehetetlen. Szülő és
gyerek között szinte nagycsalád-típusú kooperációs formák szövevénye alakul ki.
Mindez azonban már nem terjed ki minden fiatalra. Sok esetben az anyagi feltételek hiányoznak ehhez, máskor a szülők nem ismerik jól (mert nem tanul ták) a
túlbiztosítás technikáját, s a fiatal eltávolodik a családtól. A felnőttek részéről azonban a befolyásolási, hebiztosítási szándék n;}gyon erős, mindent megtesznek azért,
hogy a fiatal családtag életútjabiziosítvalegyen.
A másik pólusonaz ifjúságikultúrademeinek soha nem.· tapasztalt gyarapodása
tapasztalható. Tévémúsorok, videokazetták, képeslapok, magnókazetták, ruhák,
könyvek, utazások sokaságajelentiam'linclel1l1api, szinte áttekinthetetlenikínálatot.
A lokális társadalom számáramindezmár>nemellenőrizhető~ használatuk nem
szorítható normatívkeretek közé; Az eixégiószempontjábólmeglepőeh .nagy kínálat
azt eredményezte, hogy a társadalmiitérbenegyiknapróhamásikramegjelentek"a
fiatalok", ~k az ifjúsági kultúra felvettjegyd'aiapján márneinazonosíth~ltók. Ez a
helyzet a .lokális·.lúdtúra szemszögéből.,' incir,nemkezelhető: . ,Egyelőreügy reagál,
hogy igyeksziknem'venni tudolTIástróla,igyekszikúgy tenni, mintha nem is lenne.
További.bonyodalmakatjeleht az,~o~im~~jelenr{~k az ifjúság saját terei,"amelyek
egyelőre csakszabadidó-,illetve fogyasztásirerek"de:ebbenarninóségükben.is már
különálló, a .lokális '. társqdalnp.k nyilváp.9Sság~sz;~rkez;e.téről Jokozatosan ;leszakadó
autonóm. terek. Akik itt rendszeresen' iIl~gjelennek, azok felett,a:felnőtt társadalom
már nem uralkodik teljesmértékhen;~Eze~iatérf()glalások azonban még esetlegesek,
s mivel többnyire nem saját szerkezetekt!~kadnakhelyet,hanem"csakifogyasztás
nak, a lokális társa.dalomszemében inkább devianciánakminősülnek, mintsem
társadalmi érvényességgelbíró;kom9lyan veehdóalternatív.milaovilágoknak.. .
Önálló szerkezetekcsakritkan épülnekki,haigen"akkorahányan~yiféle, és
mindenik alkalmi jelenség; Ez arégiónemjelentősfelvevópiacaaz ifjúságikultúrának, a tömeges fogyasztást biztosító iendezvények:renind szárriottevóiigény vagy
kereslet (klubok,koncettek,mozgalm,ak stb). Akialakulószerkezeteket többnyire
az elitpályára készülő fiataIokh9zzáklétre .(diáktanáqok;ifjúsagi, politikai szervezetek, szerkesztóségekstb), 'ezek ijobbáraaz iskolai intézményi struktúrákat használjál<
ki, vagy a felnőttelit utánzásáravállalkoznak;J<apcsolatuk a nem-:-elit pályára készülő fiatalokkal nincsen, nem mozgalmi jell~gűek,hanemaohbáta a "legelitebb" tagok
karrier-igényét szolgálják ki.
A korábban is ismert elit-nem elit tagol6dás utóbbi pólusán belül megjelenik egy
erőteljes új' demarkáéiós vonal. Ainem-elitpályára.!keszülók,körébenegyre határozottab ban .elkiilönülnekazok; .aki~eta,csillád;vagy,a ,lokális,közössegszerkezete a
választandó életút kijelölése révén:;Jogvatar~'" (munkáhelyszerzés a! szülői kapcsolatszerkezetenkeresztül, .a., szülők' által Jelldnált család~ap~tásikeretekelfogadása,
illetve annak, !hógya szülőkkeL együtt keWdolgozni ezel<heka keretekneka<megteremtéséért) , és azok; akik egyre inkább kiesneke.'szerkezetek hatáSkörébóLEz utób-
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biak azok közül kerülnek ki, akiknek a szülei ma nem tudnak azonnal kész megoldást nyújtani, és azok, akik nem vállalják a szülőkkel való kooperációt a családalapításhoz szükséges keretek közös megteremtése érdekében. Számuk egyre nő, de pillanatnyilag még nem jelentkeznek csoportként a fiatal generáció n belü1 sem. Ma ez
az egyre bővülő csoport a "homályos ablak", a fiatalság "lfthatatlan" része. Az a rész,
amely ha megjelenik a társadalmi térben, . már, nem a felnőtt társadalom függvénye
lesz, hanem egy alternatív erő. Akérdéscsupán az, hogy e régió társadalmi terében
megjelenik-e, vagy elmegy, fölszívódik. A mai társadalmi folyamatok ismeretében a
második változat sem valószínűtlen. A kérdés megválaszolásához azonban e "láthatatlan" réteg módszeres vizsgálatára lenne szükség~

N éhány következtetés
A generációs kapcsolat stabilizálásának még mindig működőigénye, és a régió
szűkös erőforráskészlete miatt arra a következtetésre jutha:i:unk, hogy a vizsgált
régióban az elkövetkező években sem számíth~ltupk az ifjúság autonóm társadalmi
terének kialakulására. Ezt úgy is megfogalmazh:atjuk,· hágy az ún. ifjúsági kultúra
eljut ide, de nem lesz tér arra, högyönál1ó éS,~rős helyi szerkezeteket alakítsonki
magának. Fogyasztóként és egyénként fognak'a fiatalok·kapcsolódni a kívülről
érkező, távol artikuláló dó ifjúsági kultúrához,anélkür,~ hogylétrehoznák a helyi,
önálló életre képes artikulációkat. Ezt az egyedi, vagyjöbbesetbenkiscsoportos
viszonyulást sokkal inkább a majdani kilépés 'vágya'fogja\szabályozni, és kevésbé
valamely kisebb-nagyobb kiterjedésű helyi szerkezet.
A következő években minden jel szerint fölerősödik az atendencia; hogy a fiatalok
elit-rétegéhez tartozók a felnőtt mintákhozvaló egyedi közeledést tekintik legfontosabb célkitűzésüknek. A szervezetek vezetői, az akciók kezdeményezői, az efemer
csoportok hangadó i az egyéni karrierjük építéset fontosabbnak fogj ák tartani, mint
a szervezetépítést, vagy a felnőtt szerkezetekkel való szembenállás menedzselését,
illetve megjelenítését. A fiatalok körében az elit elitje a megszerzett szimbolikus és
szervezeti hatalmat elsősorban a felflőtt mint<ikh0z való egyé.rlijgaz?dás szolgálatába
állítja, ezért számukra a felnőtt strUktúr:íkka.1való találk?z~s. alkalwai (szervezeti
kapcsolatok, tárgyalások, tanácskozások stb) sokkal fontosabbak lesznek, mint a
szervezetépítés mindennapi apró feladatai.
Az előző pontban jelzett forgatókönyv nyornátl a felnő.ttekáltallétrehozo~t és
birtokolt szerkezetek átalakulása, vezetőinekcseréje hosszan. elhúiódó éS,konfliktusmentes folyamatnak ígérkezik. Nem- alakulnakkiolyanerősifjúsági tömbök, amelyek társadalmi súlyuk révén jllttatnaka felnőtt szerkeietb~ egy-egy képviselőt,
hanem a felnőtt szerkezetek válogatnakigényeik.szerintaho:zzájuk alkalmazkodni
kívánó önjelölt fialatok között. Ennek eredménye pedig az, hogy regionális szinten
továbbra sem helyi erők fogják ösztönözni aVéÍltozásokaJ~,haJ:lem-legfeljebb- a
kívülről érkezők.
.
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