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H I R D E T É S

AZ ERDÉLYI MAGYAR IFJÚSÁG TÁRSADALOMSZERKEZETÉT, SZABADIDŐS-KULTURÁLIS FOGYASZTÁSI SZOKÁSÁT ELEMEZTÉK

Sokszínű és „mindenevő” erdélyi fi atalság
Erdélyi, 15–29 éves fi atalok 
társadalmi viszonyainak 
2001 és 2016 közötti válto-
zását mutatja be az a kötet, 
amelyet a hétvégén zárult 
Szociológus Napokon mu-
tattak be.

 » SIMÓ HELGA

K önyvbemutatóval egybekö-
tött beszélgetéssel zárult a 
hétvégén az online térben 

megtartott 11. Szociológus Napok. 
Az Erdélyi magyar ifj úság – Szo-
ciológiai jellegzetességek és vál-
tozások 2001 és 2016 között című 
kötet tavaly jelent meg. A kutatók 
különböző témák mentén vizsgál-
ták az erdélyi, 15–29 éves fi atalok 
társadalmi viszonyainak válto-
zását 2001 és 2016 között, repre-
zentatív szociológiai felmérések 
alapján. Azt próbálták körüljárni, 
hogy ebben a 15 évben az erdélyi 
magyar fi ataloknak, egy gyors 
társadalmi és gazdasági globali-
zációs folyamaton keresztülmen-
ve, milyen előnyökkel és hátrá-
nyokkal kellett szembenézniük. 
„A kolozsvári, temesvári IT-ipar-
ban és más, jól fi zetett munkakör-
ben dolgozó fi atalok az európai 

társaikkal versenyeznek a béral-
ku során, kulturális-szabadidős 
és anyagi fogyasztási mintáik, 
értékrendjük, digitális státuszuk, 
párkapcsolati döntéseik is egyre 
inkább globális összehasonlítás-
ban értelmezhetők. Ezzel szem-
ben a túlélésre berendezkedett, 
szegénységgel küszködő, vidéki 
vagy külvárosi szegénytelepek fi -
ataljainak más kihívásokkal kell 
szembenézniük a változó esély-
egyenlőtlenségek hátrányos olda-
laival megbirkózva” – derül ki a 
kötet tartalmából.

Veres Valér szociológus, a kö-
tet szerkesztője és társszerzője 
elmondta, a pandémia hatására 
Zoom-előadást szimuláló, de a 
fi atalok sokszínűségét tükröző 
borítót választottak, az első és a 
hátsó oldalán is négy-négy kép-
pel, amely a fi atalok sokszínűsé-
gét hivatott bemutatni. A szakem-
ber első tanulmányából kiderült, 
hogy a fi atalok napjainkban lé-
nyegesen elégedettebbek anyagi 
helyzetükkel, mint 15 éve. Arra is 
rávilágított, hogy az iskolázottság 
esélyei is nőttek, így a szerényebb 
háttérrel rendelkező fi atalok is 
hozzájutnak az oktatáshoz.

Geambașu Réka és Vita Emese 
szociológusok a munkaerő-piaci 
helyzet és sikeresség, a munka–

magánélet egyensúlyát vizsgál-
ták a családtervezés és párkap-
csolatok kontextusában. Fontos 

eredménye a kutatásnak, hogy a 
fi atalok egyre késleltetik a házas-
ságkötést. A 29 év alatti nők 17%-

a házas, a férfi aknak 11%-a, har-
madának nincs párkapcsolata, a 
gyerekvállalási kedv pedig köre-
ikben 21%-ról 8%-ra csökkent.

Szabó Júlia szociológus el-
mondta, a fi ataloknál egyre 
inkább megfi gyelhető egyfajta 
nyitottság, sokkal toleránsab-
bak, mint az átlag, főleg, akik 
fesztiválokon vesznek részt. Szak-
irodalomban a „mindenevőség” 
nevet viseli a jelenség. Szerinte 
korábban, egy Félsziget-kutatás-
ban még nagyon jól meg lehetett 
fi gyelni, hogy a szubkultúrák 
hangsúlyosan jelen voltak. „2013 
után már ezek a szemmel látható 
jelek eltűntek. Feltételezésem van 
mindössze, hogy a globális világ-
ra való rákapcsolódással együtt 
megteremtődött a globális kultú-
ra is. Ezzel magyarázható a min-
denevőség. A kulturális szignálok 
átalakultak a globalizáció miatt. 
A szubkultúra eszközei felköltöz-
tek a tömegmédia színtereire” – 
mutatott rá Szabó Júlia.

A kötetben továbbá Kiss Dénes 
a fi atalok vallásosságának válto-
zását, Dániel Botond az erdélyi 
magyar ifj úság szervezeti részvé-
telét, Rusu Szidónia a médiahasz-
nálat, közösségi média és kapcso-
latok témát elemezte az erdélyi 
magyar fi atalok körében.




