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• Egész nap a telefon-
jukat bámulják, nin-
csenek terveik, jövő-
képük, nem akarnak 
dolgozni, nem érdekli 
őket semmi: rá lehet 
húzni ezeket a kije-
lentéseket egy egész 
generációra? Lehet-e 
egyáltalán közeledni 
a mai fiatalokhoz? És 
ha igen, hogyan? Az 
ifjú generáció tagjaival 
foglalkozó szakembe-
rekkel arra kerestünk 
válaszokat, hogyan vi-
szonyuljunk ahhoz a – 
felnőttek által – sokat 
hangoztatott kijelen-
téshez, miszerint a mai 
fiatalokat nem érdekli 
semmi.

PÉTER BEÁTA

A generációk közötti különb-
ségek megléte természetes 
bármilyen társadalomban, 

és vannak olyan sajátosságok, ame-
lyek mindig is jellemzők voltak az 
ifj úságra. Ugyanakkor van néhány 
olyan jellemvonás, amely társadal-
mi, gazdasági, fejlődési és techni-
kai szempontból is újnak számít, 
és ezeket a mostani fi atal generáció 
tagjainál látjuk legerősebben meg-
nyilvánulni – magyarázza Gergely 
Orsolya szociológus, a Sapientia 
EMTE csíkszeredai Társadalomtu-
dományi Tanszékének egyetemi ad-
junktusa, aki egyetemi oktatóként 
többnyire 19–25 évesekkel kerül na-
pi kapcsolatba.

Az oktató sokkal inkább a pozití-
vumokat látja a diákokban. „Biztos, 
hogy vannak negatívumok is, ame-
lyeket ilyen-olyan helyzetekben ta-
pasztalnak a felnőttek a fi atalokkal 
kapcsolatban, de mindig óvatosnak 
kell lenni, hogy ne egy egész gene-
rációra húzzuk rá azt, amit egy-két 
személynél tapasztalunk. Nagy kü-
lönbség van abban is, hogy az adott 
fi atal hol él, milyen ingerek érik, 
mert nehéz összehasonlítani egy 
bukaresti vagy kolozsvári nagyvá-
rosi tizenévest egy kisvárosi, falusi 
térségben élővel. Ilyen szempontból 
is lehetnek másféle tapasztalataik 
az embereknek, attól függően, hogy 
épp kire látnak rá” – hívta fel a fi -
gyelmet Gergely Orsolya.

Milyenek a mai fiatalok?

A kutatások eredményei arra mutat-
nak rá, hogy a mai fi atalokat alapvető-
en kevésbé érdekli a politika, viszont 
ha megfelelő módon szólítják meg 
őket, akkor ez a téma is foglalkoztatja 
őket. Ugyanakkor ami igazán felkelti 
az érdeklődésüket, az például az ön-
kéntesség, sokan tevékenykednek ci-
vil szervezeteknél, szeretik kipróbálni 
magukat különböző területeken. Erős 
kalandvágy él bennük, de ez végső 
soron minden fi atal generációra jel-
lemző. „Ne felejtsük el, hogy őket a 
mostani felnőttek nevelték, és éppen 
az aktuális társadalom részéről kap-
ják azt az üzenetet, hogy »amíg fi atal 
vagy, addig kell sok mindent megcsi-
nálni«. És még csodálkozunk, hogy ők 
mindent gyorsan akarnak” – hangsú-
lyozta a szakember.

A szociológus arra is kitért, hogy 
a fi atalokat különösen foglalkoztatja 
a párválasztás – mint ahogy ez régen 
is volt. Az idősebbek talán azon cso-
dálkoznak, hogy manapság interne-
ten ismerkednek a fi atalok – egy ideje 
valóban megváltoztak a párkeresési, 
pártalálási mechanizmusok, gyakor-
latok. „Ez most az aktuális platform, 
kommunikációs csatorna. Eközben a 
kisebb, lokális társadalmak is sokat 
színesedtek, mozaikszerűvé alakul-
tak. Régebben egy településen min-
denki ismert mindenkit, most jóval 
elszigeteltebben élnek az emberek, 

nem mindannyian egy közös helyre 
járnak, ezek az új platformok pedig 
kissé megkönnyítették az ismerke-
dést. Valószínű, hogy kicsit nehezebb 
is számukra a párkeresés, mert erre 

nincs mintájuk – ők az előfutárok, 
akik megmutatják, hogy így lehet 
ismerkedni” – magyarázta Gergely 
Orsolya.

„Ne várjuk el, hogy odaálljanak 
és tapsoljanak”

A fi atalok érdeklődési köréhez egy-
re inkább hozzátartozik a nonprofi t 

szféra is, illetve ők már könnyebben 
érzékenyíthetők a társadalmi problé-
mák és egyenlőtlenségek iránt. „Ér-
deklik őket a más kultúrák – ebben 
is van egyfajta kalandvágy.” Erőtel-

jesen jelen van az elfoglaltságaik kö-
zött a sport és az egészségtudatosság 
is. Gergely Orsolya úgy látja, a fi ata-
lok könnyen tudnak azonosulni élet-
történetekkel, emberi sorsokkal, ha 
megfelelő módon szólítják meg őket. 
„A szolgalelkűség nem jellemző rá-
juk. De nem is azt akarjuk, hogy itt 
egy szolgalelkű társadalom legyen. 
Akkor ne várjuk el azt, hogy csak 

azért, mert a hatvan- és ötvenévesek 
így tartanák helyesnek, a tizenéve-
sek is szépen odaálljanak és tapsol-
janak, amikor kell” – magyarázta az 
egyetemi oktató.

Gergely Orsolya úgy látja, ahhoz, 
hogy érdekeltté, érzékennyé tegyük 
ennek a generációnak a tagjait, úgy 
kell megfogalmazni az üzeneteket, 
hogy azt érezzék, ők nem csupán 
díszletnek vannak ott, hanem fonto-
sak a vezetőknek, a politikusoknak, 
lényeges, hogy például fi atalok is 
legyenek egy adott rendezvényen. 
„Az elvárásokat kell egy kicsit alakí-
tanunk, hogy ez a magától értetődő, 
alázatos cselekvés ne legyen elvá-
rás. Senkitől sem helyes ezt elvárni. 
Gondolkodó, értelmes, érdeklődő 
embereket szeretnénk, akiknek van 
cél a fejükben, és azért dolgoznak. 
Én nagyon sok ilyen fi atalt látok, 
akit megszólítottak, és tevékennyé, 
aktívvá vált. Nem helyes elvárni, 
hogy feltétlenül ugyanúgy csinál-
janak mindent, ahogy a szülők, 
nagyszülők elvárják. Gondoljuk el: 
mi mindig úgy viselkedtünk, ahogy 
a szülők elképzelték? És az is jusson 
eszünkbe, mekkora teher volt az, 
amikor nem tudtunk megfelelni” – 
hívta fel a fi gyelmet.

Az egyetemi oktató hangsúlyoz-
ta, a mai fi atalok is nagyon sokfélék, 
nem lehet egyértelmű állításokat 
megfogalmazni velük kapcsolatban. 
„A nyitottság és a bizalom a kulcs. 

Bezzeg a mi időnkben?
„A mai fi atalokról”, túl a sztereotípiákon

„ „A nyitottság és a biza-
lom a kulcs. Nem lehet 
egy generációt berak-
ni egy fi ókba, hogy ők 
ilyenek és kész. Főként 
mivel ők nagymérték-
ben a felnőtt társadalom 
lenyomatai, mi nevel-
tük, mi tanítottuk.”

A sokat kritizált digitális világot 
a mostani felnőttek teremtették meg 
a mai fiatalok számára
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