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Székely 	Levente

Az	új	csendes	generáció
Generációk,	generációs	karakterek3

„Fiatalok:	tiétek	a	jövő!	Annak	idején	úgy	volt,	hogy	a	miénk	lesz.” –	fogalmazta	meg	egy-
kor	Sándor	György	humorista	a	nemzedékváltás	folyamatának	keserédes	tanulságát.
Generációkkal,	elsősorban	a	fiatalok	és	jövő	vonatkozásában	foglalkoztak	korábban	és	
foglalkozunk	ma	 is	 a	 köznapi	 beszélgetéseinkben	 és	 a	 tudományos	 gondolkodásban	
egyaránt.	Milyen	és	mitől	olyan,	amilyen	a	 felnövekvő	generáció	és	hogyan	 fogja	 (át)
alakítani	a	világot?	–	gyakori	kérdések	ezek,	amelyekre	nehéz nem	leegyszerűsítően	vá-
laszolni,	hiszen	a	köznapi	tapasztalatainkból	is	az	derül	ki,	hogy	a	fiatalok	sokfélék.
Kétségtelen,	 hogy	 nem	minden	 nemzedék	 tagjai	 alkotnak	 egyformán	 karakteresnek	
mutatkozó	generációt,	ráadásul	a	születési	kohorszokat	tekintve	sem	igazán	beszélhe-
tünk	szabályszerűségről,	hacsak	a	Kondratyev-ciklus	analógiájára	nem	úgy	gondolko-
dunk,	hogy	a	felgyorsult	világban	lerövidül	a	nemzedékváltás ideje	is.	Ahogy	a	térben	és	
időben	azonos	helyen	lévő	egyének	nem	feltétlenül	alkotnak	közösséget,	úgy	a	karak-
teres	generáció	létrejöttéhez	is	szükség	van	még	valamire	az	azonos	születési	éveken	
kívül.	Ez	a	valami	olyan	esemény,	vagy	folyamat,	amely	azonos	(közös)	élményként,	vagy	
az	 életet	 meghatározó	 körülményként	 a	 nemzedéket	 elkülöníti	 más	 nemzedékektől.	
Mannheim	(1969)	is	hasonlóan	értelmezi	a	generációs	problematikát	rámutatva	arra,	
hogy	a	generációk	közötti	különbségek	nem	életkori	jellegűek,	hanem	a	megélt	szoci-
alizációs	tapasztalat	különbözőségeiből	erednek.	Máshonnan	közelítve,	amennyiben	a	
szocializációs	hatások	képesek	tartósságot	felmutatni	és	hatókörük	kiterjed	a	társadal-
mi	normák	elsajátításának	legfontosabb	életszakaszára	–	amely	a	gyermek-	és	fiatalkor	
–	meghatározhatják	egy-egy	generáció	karakterét	is.
Nagy	és Trencsényi	(2012)	a	szocializációs	közegekről	szóló	munkájukban	Giddens	el-
méletéből	kiindulva	amellett	érvelnek,	hogy	a	hagyományos	kételemű	(család	és	iskola),	
illetve	háromelemű	(család-iskola	és	munka	világa)	szocializációs	közeg	modellek4 ki-
egészítésre	szorulnak.	A	szocializációs	közegek,	vagy	ágensek	Giddens	szerinti	felosztá-
sában	is	megjelennek	a	két	és	háromelemű	modelleknél	hiányzó	tömegkommunikációs	
eszközök.	Megítélésük	szerint	beszélhetünk	olyan	harmadlagos	szocializációs	közegről,	
amely	alapvetően	a	családon	és iskolán	kívüli	szabadidő	különböző	tereit	hordozza	ma-
gában,	illetve	egyes	jellemzőiben	negyedleges	közegről	is,	amely	az	információs	társa-
dalom	virtuális	tereit	tartalmazza.
A	szocializációs	közegek	közösségi	szintű	értelmezésében	fontos	kritérium	a	hatókör,	
az	eltöltött	idő	és	intenzitás,	illetve	a	saját	szabályrendszer	léte,	amelyek	együttállása	

3 A	 fejezet	merített	 a	 szerző	 a	Budapesti	 Corvinus	Egyetemen	beadott	 Ph.D.	 értekezéséből	 (Székely,	 L.	
(2013):	Média	multitasking.	Az	új	generációk	megváltozó	médiafogyasztási	és	kommunikációs	szokásairól.).	

4 Léteznek	 többelemű	modellek	 is,	 pl.	 Trencsényi	 (2006)	négyelemű	modellel	 dolgozik,	 ahol	 a	 nevelés	
„tudatos”	 szervezeti	aktorait	veszi	 figyelembe	(természet	adta	közösségek,	állami	 intézmények,	piaci	 szol-
gáltatók	és	civil	kezdeményezések)	nem	tagadja	azonban	a	„spontán”	szocializációs	közegek	létét.	Különböző	
felosztásokban	kettőtől-hétig	nevezhetünk	meg	szocializációs	közegeket,	azonban	ezek	kritériumai	–	mitől	
szocializációs	közeg	a	szocializációs	közeg	–	tisztázatlanok.
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szükséges	ahhoz,	hogy	egy-egy	szocializációs	közeget	önállóan	értelmezhessünk5.	Nagy	
és	Trencsényi	(2012)	ezen	ismérvek	mentén	mutatják	be	és	igazolják	a	harmadlagos	és	
a	negyedleges	amolyan	félközeg	működését.
A	harmadlagos	közegként	értelmezett	szabadidő	hatóköre	napjaink	társadalmában	ál-
talánosnak	mondható,	noha	az	 információs	 társadalmi	átmenet	 sok	esetben	elmossa	
az	 éles	határvonalakat	 az	 erőforrás-bővítő	 tevékenységek	 (tanulás,	munka)	 és	 a	 sza-
badidős	(köztük	a	rekreációs)	tevékenységek	között.	Az	idő	és	intenzitás	tekintetében	
elmondható,	hogy	elsősorban	a	számunkra	legérdekesebb	ifjúsági	korcsoportban	a	leg-
intenzívebb	a	családon	és	iskolán	túli	kortárscsoport	szerepe,	az	eltöltött	idő	az	életkor	
előrehaladtával	folyamatosan	növekszik.	Nagy	és	Trencsényi	(2012)	kilenc,	a	család	és	
az	 iskola	 jellemzőitől	 különböző	 ismérvvel	 támasztják	 alá	 a	 harmadlagos	 szocializá-
ciós	közeg	önállóságát.	Míg	a	család	 (1)	 fő	viszonybeli	 jellemzője	szerint	adottság	az	
iskolakötelezettség,	addig	a	szabadidős	tevékenységek	önkéntes	alapon	szerveződnek,	
(2)	szervezőelvük	az	önálló	rendelkezés,	amely	(3)	változtathatóságot,	a	kapcsolatok	
szabad	kötését	 és	bontását	hordozzák	magukban	és	 (4)	kölcsönösséget6 feltételez.	A	
szabadidős	közegben	a	(5)	hatalom	nem	előre	meghatározott,	a	 (6)	szabályelfogadás	
önkéntes	alapon	történik.	A	közeg	kikristályosodott	(7)	megjelenése	nagyjából	egy	idő-
ben	történik,	az	(8)	 intézményesítettség	inkább	nem	jellemző	rá.	A	szabadidős	közeg	
érvényesülését	erősen	meghatározza	(9)	a	család	és	az	iskola,	amely	rendelkezik	az	idő-
beosztás	felett.
A	 negyedleges	 szocializációs	 közegként	 értelmezett	 új	médiatér,	 amely	 a	 tömegkom-
munikáció	és	az	 internet	világát	 foglalja	össze,	hasonlóan	általánosan	 jelen	van	nap-
jaink	társadalmában7.	A	 fentiekben	már	bemutatott	kritériumrendszer	első	elemét,	a	
hatókört	igazoltnak	találjuk:	a	tömegmédia	a	társadalom	majd	minden	tagját	eléri.	Az	
infokommunikációs	eszközök,	a	virtuális	színterek	is	egyre	fontosabb	szereplői	az	éle-
tünknek	és	ennek	megfelelően	egyre	több	időt	töltünk	ezekben	a	terekben.	Az	eszközök	
egyre	intenzívebb	használata	jellemző.	A	negyedleges	közeg	kettéválasztásával	„tömeg-
kommunikáció”	és	„modern	kommunikáció”	szabályszerűségeit	megkülönböztethetjük	
a	versengő,	illetve	hálózatszerű	szervezőelv,	továbbá	az	egyirányú	és	többirányú	kölcsö-
nösségi	viszony	alapján.	További	különbség	az	intézményesülés	és	a	hatalom	definiál-
hatósága	a	tömegkommunikációs	térben.	Mindezek	alapján	Nagy	és	Trencsényi	(2012)	
a	tömegkommunikációs	tereket	 inkább	önálló,	míg	a	modern	kommunikációs	tereket	
inkább	nem	önálló,	amolyan	„fél	szocializációs	közegként”	értelmezik.

5 A	minőségében	 is	 új	 szocializációs	 felületet	 színtérnek,	 (makro)terepnek,	 közegnek;	 a	 csak	 tartalmá-
ban	új	felületet	szocializációs	elemnek,	csoportnak	nevezhetjük.	Egy	egyszerű	példán	keresztül	bemutatva:	a	
család	szocializációs	közegként	értelmezhető	a	származási	család	és	a	nemző	család	szocializációs	elemnek	
tekinthető	(Nagy-Trencsényi,	2012).

6 A	kölcsönösség	a	családon	és	iskolán	túli	közegekben	túlnyomóan	jellemző,	a	legtöbb	esetben	szimmetri-
át	és	tranzitvitást	mutat.

7 Akár	a	szabadidő	által	kitöltött	harmadlagos	közeg	esetében,	itt	is	találhatunk	földrajzi	és	időbeli	korlá-
tokat.	Világos,	hogy	a	tömegkommunikációs	forradalmat	megelőzően	nem	lehet	beszélni	ilyen	közeg	jelenlé-
téről,	ahogy	egyes	zárt,	vagy	kevésbé	fejlett	társadalmakra	sem	érvényesek	ezek	a	megállapítások.
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1. táblázat: Hasonlóságok és különbségek a szocializációs közegekben 
(Forrás: Nagy-Trencsényi, 2012)

Jellegzetes-
ség

Család Iskola

Családon	és	
iskolán	túli	
(szabadidős)	
tevékeny-
ségek

Tömegkom-
munikáció

Modern	kom-
munikáció

Fő	viszonybe-
li	jellemző

adottság kötelezettség

önkéntesség	
(önkénte-
sen	lehet	a	
terület	egyes	
elemeit	hasz-

nálni)

önkéntesség	
(önkénte-
sen	lehet	a	
terület	egyes	
elemeit	hasz-

nálni)

önkéntesség	
(önkéntesen	
lehet	a	terület	
egyes	elemeit	
használni)

Szervezőelv
feltétel-
nélküliség

feltételhez	
kötöttség

szabad	
választható-
ság	(önálló,	
szabad	

rendelkezés	
az	idővel)

versengő	
egyközpon-
túság,	szabad	
választható-

ság

hálózatsze-
rűség,	szabad	
választhatóság

Változása

nem	változ-
tatható	sem	
személyében,	
sem	intézmé-

nyében

időben	vál-
tozik

a	kapcsolatok	
szabadon	
oldhatók	és	
köthetők

bármikor bármikor

Kölcsönössé-
gi	viszony

nincs	
kölcsönösség

nincs	
kölcsönösség

megvan	a	
kölcsönösség

egyirányú,	a	
kölcsönösség	
(kevés	kivé-
tellel)	nem	
jellemző

kétirányú	
jellemző	a	

kölcsönösség

Hatalom	léte

létezik	a	kö-
zegben	előre	
meghatáro-
zott	hatalom,	
mint	termé-
szetes	hierar-
chia	(szülők),	
aszimmetri-
kus	hatalom

létezik	a	kö-
zegben	előre	
meghatáro-
zott	hata-
lom,	mint	

mesterséges	
hierarchia	
(tanárok),	
aszimmetri-
kus	hatalom

nem	létezik	
a	közegben	
előre	meg-
határozott	
hatalom,	
nincs	előre	
definiált	
hierarchia,	

szimmetrikus	
hatalom

létezik	előre	
meghatáro-
zott	hatalom,	
mint	mester-
séges	hierar-
chia	(média-
munkások),	
aszimmetri-
kus	hatalom

nincs,	legfel-
jebb	piacsze-
rű	hatalmi	
viszony,	a	
belépés	ala-

csonyküszöbű,	
félaszimmetri-
kus	hatalom

Szabály-
elfogadás

a	fegyelem-
vállalás-sza-
bályelfogadás	

nem	
önkéntes

a	fegyelem-
vállalás-sza-
bályelfogadás	

nem	
önkéntes

a	fegyelem-
vállalás,	sza-
bályelfogadás	
önkéntes

önkéntes önkéntes
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Megjelenés
a	születéstől	
létező	közeg

iskolás	(óvo-
dás)kortól	
létező	közeg

elemei	iránt	
felébre-
dő	igény	
nagyjából	
egy	időben	
jelenik	meg

koragyerek-
kortól	(2-6	év	

között)

koragyerek-
kortól	(3-8	év	

között)

Intézménye-
sítettség

inkább	
intézményes

intézményes
inkább	nem	
intézményes

intézményes
nem	intézmé-

nyes

Kapcsolat-
rendszer

erősen	deter-
minált	a	más	
szocializációs	
közegekkel	
alakuló	kap-
csolatrend-

szer

erős	hatás	
más	szo-
cializációs	
közegekre

függő	viszony	
a	többi	kö-
zegtől

erős	hatás	
más	szo-
cializációs	
közegekre

erős	hatás	
más	szo-
cializációs	
közegekre

A	 szocializációs	 közegek	 természete	 alapvetően	 különbözhet	 egymástól,	 míg	 az	 el-
sődleges	 családi	 közeg	 a	 maga	 természetességével	 az	 ősidőktől	 fogva	 jelen	 van	 és	
a	 társadalom	alapeleme,	 addig	a	másodlagos	 -	 az	 iskola	 -	 feltételez	 egy	 fejlettségi	 és	
intézményesültségi	 fokot	 (közoktatás),	 amely	 jellemzően	egybeesik	a	nemzetállamok	
kialakulásával.	Szervezett	oktatás	ugyan	létezett	már	az	ókori	Egyiptomban	is,	ugyanak-
kor	a	társadalom	nagy	részét	átfogó,	általános,	formális	oktatási	tevékenység	a	modern	
nemzetállamok	sajátja8.	Az	iskolai	szocializációs	közeget	szinte	felváltja	a	fenti	táblázat-
ban	nem	szereplő,	de	a	nagyon	hasonló	jellemzőkkel	bíró	munka	világa,	amely	döntően	
az	ifjúsági	életszakasz	végén	válik	meghatározóvá.
A	harmadlagos	és	negyedleges szocializációs	közegek	kikristályosodása9 nyilvánvalóan	
egybeesik	az	információs	társadalom	megszületésével,	kiépülése	a	’60-as	évek	óta	fo-
lyamatos.	Az	ipari	társadalom	racionalitásának	(mellék)terméke	a	gyermek	és	ifjúkori	
szabadidő,	amelynek	csak	egy	része	 intézményesült.	A	nem	intézményesített	szabad-
időben	egyre	fontosabbá	válik az	elektronikus	média,	kezdetben	a	rádió,	majd	a	tele-
vízió	és ma	már	az	internet	tölti	ki	a	szabadidő	nagy	részét.	A	szabadidő	elektronikus	
gyarmatosításáról	a	Magyar	Ifjúság	2012	adatai	mellett	(Nagy,	2013)	tanúskodnak	az	

8 A	kötelező	 iskolai	 népoktatás	 követelményét	 először	Luther	 fogalmazza	meg	az	1500-as	 években,	de	
hosszú	 időnek	kellett	 eltelnie	 ahhoz,	 hogy	 általános	 gyakorlat	 lehessen.	Magyarországra	 vonatkoztatva	 az	
első	lépést	a	Ratio	Educationis	(1777)	jelentette,	amely	kísérletet	tett	az	állami	oktatási	rendszer	kialakításá-
ra.	Egy	1845-ös	kormányrendelet	már	pénzbírság	kiszabását	is	elrendelte	a	gyermekét	nem	iskoláztató	szü-
lőre.	Habár	a	törvényi	háttér	és	az	infrastruktúra	rendelkezésre	állt,	a	gyakorlatban	az	iskola	korántsem	volt	
általános.	Fényes	Elek	1857-es	statisztikája	szerint	Magyarországon	az	iskolaképes	gyerekeknek	mindössze	
61	százaléka	volt	az	oktatási	rendszerben	(ugyanekkor	Csehországban	93,	Alsó-	és	Felső-Ausztriában	96-97	
százalék)	(Szebenyi,	2001).

9 Habár	a	hagyományos	és	az	új	média	meglehetősen	sok	tekintetben	különbözik	egymástól,	a	konvergen-
cia	 folyamatainak	köszönhetően	az	 integráció	 irányába	mutat,	az	eszközök	a	 tartalmak	konvergenciájának	
eredményeképpen	akár	egy	közegként	is	értelmezhetjük	mindazt,	ami	a	hagyományos	és	az	új	médiatérben	
megjelenik.
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időmérleg-vizsgálatok	is	(Nyeste,	2003).	A	szabadidő	nem	intézményesült	és	intézmé-
nyesült	 terei	mellett	olyan	közegekben	és	 tevékenységek	mellett	 is	helyet	 szorítanak	
számára,	amelyeket	korábban	a	család,	az	iskola,	vagy	éppen	a	munka	uralt.	A	családi	
vacsora	alatt	frissített	Facebook-állapot,	a	tanóra	alatti	internetes	csevegés	mindenna-
pos	tevékenység,	amely	nem	ritkán	a	szocializációs	közegek	konfliktusával10	jár	együtt.
Az	említett	 főbb	szocializációs	közegek	mellet	 jelen	voltak/vannak	olyan	 terek,	ame-
lyekben	szocializáció	zajlik,	ilyen	a	már	említett	munka	világa,	vagy	a	már	eltűnt	sorka-
tonaság	is,	mindezek	karaktert	–	önazonosságot,	vagy	éppen	külső	azonosítást	–	társít-
hatnak	egy-egy	nemzedékhez.

Napjaink	generációi

A	generációs	felosztás	sokféle	lehet,	főleg	ami	a	generációs	határokat	illeti11.	A	ma	még	
élőkre	vonatkoztatva	nagyjából	a	következő	generációkról	beszélhetünk,	megjegyezve	
azt,	hogy	leginkább	az	Egyesült	Államokra	és	Nyugat-Európára	érvényes	generációs	fel-
osztások	Magyarországon	nem	minden	esetben	igazak:

Csendes	 generáció• :	 A	 II.	 világháború	 előtt	 születettek	 generációja12,	 más	 né-
ven	 veteránok.	 Gyermek	 és	 fiatalkori	 szocializációjukat	 a	 II.	 világháború
és	a	gazdasági	krízis	határozta	meg.	A	csendes	generáció	közös	jellemzője	az	óvatos,	
konform,	biztonságra	 törekvő	magatartás,	 amely	a	 status	quo	 fenntartását	 segíti.	
A	csendeseket	a	kemény	munka	és	társadalmi	intézményekbe	vetett	bizalom	jelle-
mezte.	Többségük	korán	megházasodott,	a	családi	értékek	preferálása	is	igen	fontos	
helyet	kapott	az	életükben	(Strauss-Howe,	1991).
Baby	boom	nemzedéke• :	Az	ún.	baby	boom	II.	világháború	után	következett	be,	a	
generáció	határai	1946	és	1964	a	U.S.	Census	Bureau	alapján.	A	baby	boom	nem-
zedéke	nem	csak	létszámában,	de	évfolyamait	tekintve	is	nagy	generációnak	szá-
mít,	amelynek	nemzedéki	mivoltát	a	születési	évek	mellett	kulturális	tartalma13 is	
meghatározza.	Az	idealista	jegyeket	hordozó	baby	boom	nemzedéke	a	magabiztos	
amerikai	szuperhatalom	kiteljesedésében	éli	gyermek-	és	fiatalkorát.	Ez	az	a	nem-
zedék,	amely	többnyire	már	gyermekkorában	találkozik	az	elektronikus	médiával,	
esetükben	főleg	a	televízió	óriási	hatásáról	beszélhetünk.
Magyarországon	 az	 1950-1956	 közötti	 Ratkó-korszak	 feleltethető	meg	 a	 nyugati	
baby	boomnak.	Ez	a	generáció	szocializációs	közegeit	tekintve	meglehetősen	külön-
bözik	a	nyugati	megfelelőitől.	Gyermekkorát	és	ifjúságát	meghatározzák	a	szocialista	

10 A	szocializációs	közegek	konfliktusa	nem	a	harmadlagos-negyedleges	közeg	belépésével	jelent	meg.	Az	
általános	és	kötelező	közoktatás	bevezetését	is	konfliktusok	kísérték,	ráadásul	az	iskola	nem	pusztán	az	ott	
töltött	időt	osztotta be,	hanem	a	házi	feladat	révén	a	családi	közeget	is	ugyanúgy	gyarmatosította,	ahogy	nap-
jainkban	az	infokommunikációs	eszközök	keresik	helyüket	a	különböző	terekben,	így	az	osztálytermekben	is.	
Az	 iskolában	megjelenő	mobiltelefonok,	multimédiás	eszközök	és	az	ezekhez	kötődő	multitaskingról	szóló	
legfrissebb	vizsgálat	szerint	minden	második	diák	szöveges	üzeneteket	ír/fogad,	minden	negyedik	közösségi	
oldalakat	használ	a	tanóra	alatt	(Burak,	2012).

11 Pontos	határokat	nem	is	érdemesmegfogalmazni,	hiszen	elég	nehéz	amellett	érvelni,	hogy	miért	tartozik	
valaki,	aki	 történetesen	X	év	december	31-én	született	más	generációhoz,	mint	az,	aki	X+1	év	 január	1-én	
született.	A	tapasztalatok	azt	mutatják,	hogy	a	határokat	illetően	leginkább	3-4	évfolyamnyi	átmeneti	korosz-
tályban	kell	gondolkodni.

12 Strauss	és	Howe	(1991)	szerint	az	1925–1942	között	születettek,	Tari	(2010)	szerint	a	húszas,	harmincas	
években	születettek	tartoznak	ide.

13 Ennek	a	generációnak	a	tagjaiból	kerültek	ki	a	hippik,	az	1960-as	és	1970-es	évek	lázadó	szubkultúrája,	
de	a	1980-as	évekbeli	yuppie-k	is.


