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Sziget Fesztivál 2007. Az európai fiatalok szigete

A 1997 óta vizsgáljuk a Sziget Fesztivált, amely a magyar és külföldi fiatalok
igen széles, és sokszínű rétegét reprezentálja. 

Kérdőíves adatfelvételt 1999-től végzünk, 2000-től pedig minden évben egy nagyjából félórás
kérdőívvel mintegy 1000-1000 fiatalt kérdezünk meg a Szigeten. A külföldiek
megkérdezésére kísérletképpen 2001-ben került sor, rendszeres kérdezésüket pedig 2005-től
ún. kontaktálással (rövid, alapjában a legfontosabb társadalmi-demográfiai változókat
tartalmazó kérdőívvel) végezzük. A 2006. évi vizsgálataink során a külföldiek magas - kb.
egyharmados - aránya, illetve a Sziget Rt határozott törekvése, hogy a 2007. évben a Sziget
nemzetközi jellegének megerősítésére törekszik, indokolta azt, hogy 2007-ben a kontaktálás
mellett a magyarokéhoz hasonló kérdőívvel kérdezzük meg a külföldieket is. Ebben az évben
arra is törekedtünk vizsgálatunkban, hogy a Sziget Fesztivál kutatást a marosvásárhelyi
Félsziget vizsgálattal is összekapcsoljuk. 

Sziget kutatások 2007  
Vizsgálatainkban 2007-ben is komplex megközelítésre törekedtünk. A demográfiai és

szociális háttér mellett vizsgáltuk a fiatalok tanuláshoz, munkához való viszonyát, fogyasztói
és civil státuszát, értékeit, előítéleteit, ifjúsági csoportokhoz és szórakozáshoz, kultúrához és
politikához való viszonyát. A kutatás során az interjú- és adatfelvétel úgy készült, hogy az
eredmény mind itthon, mind külföldön összehasonlításra alkalmas legyen, illetve törekedtünk
arra, hogy a kérdőíves vizsgálatainkat, interjúval, megfigyeléssel készült esettanulmányokkal
egészítsük ki. 2004-ben először az interjúkról és csoportos beszélgetésekről videofelvétel is
készült, amely interjúk alapján filmet készítettünk 107 perc Sziget címmel. 

A Szigeten a magyar és a külföldi fiatalok együttes vizsgálatakor kiinduló tézisünk az
volt, hogy a Szigetre járó fiatalok a magyar fiataloknak azon csoportját teszik ki, akik az
ifjúsági korszakváltásban mintaadó szerepet játszanak. A Szigetre járó fiatalok vizsgálata
éppen azért kulcsfontosságú, mert a Sziget Fesztivál kutatása lehetővé teszi, hogy jobban
megértsük, hogy az ifjúsági korszakváltás milyen szerepet játszik, illetve milyen hatással van
a magyar fiatalok helyzetére, értékorientációinak és cselekvési mintáinak alakulására. 

Korábbi kutatásainkból tudjuk, hogy a Szigetre járó fiatalok iskolázottságban,
fogyasztói státuszukban, kulturális, szórakozási és civil, valamint közéleti aktivitásukban
felülreprezentálják a magyar fiatalokat. Ezért is a nemzetközi összehasonlításnak igen fontos
kérdése volt, hogy a szigetre járó magyar és külföldi fiatalok között milyen hasonlóságok és
különbözőségek figyelhetők meg. 

Az ifjúsági korszakváltással a magyar és a kelet-közép európai fiataloknak az európai
fiatalokhoz való közeledése, másképpen fogalmazva a perifériáról a centrumba kerülése
következett be. Az összehasonlító vizsgálat segítségével arra is választ kerestünk, hogy a
társadalmi átalakulás során a magyar fiatalok körében végbe ment ifjúsági korszakváltás
eredményeként a magyar és európai fiatalok között milyen közös és eltérő tendenciákat
figyelhetünk meg. Az összehasonlító vizsgálattal az is tesztelhető, hol is állnak a magyar fiatalok
napjainkban. Nem utolsó sorban az is kérdésünk volt, hogy a globalizációról, az Európai Unióról
hogyan és mennyire eltérő módon vélekednek a magyar, illetve a külföldi fiatalok. 
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A magyar fiatalok centrumba kerülése feltételezi a fiataloknak az eltérő nemzeti,
etnikai, kulturális csoportokhoz való közeledését, illetve azt, hogy a fiatalok
egyre nyitottabbá válnak a különböző szociális, etnikai, nemzeti csoportokra.
2007. évi kutatásunk fontos kérdése volt tehát annak vizsgálata is, hogy a
Szigetre járó magyar és külföldi fiatalok hogyan viszonyulnak egymáshoz,
illetve milyen a viszonyuk a különböző szociális, etnikai, vallási, valamint a
különböző ifjúsági kulturális stílusokat képviselő csoportokhoz.

Ifjúsági korszakváltás és Sziget
A Szigetkutatások során abból a hipotézisből indultunk ki, hogy a magyar fiatalok

körében is a kilencvenes években felgyorsul és lezajlik az ifjúsági korszakváltás. A magyar
fiatalok új, az átmeneti ifjúsági korszakból az iskolai ifjúsági korszakba kerülnek. 

Az iskolai ifjúsági korszak az iskolában eltöltött idő megnövekedésével, a közoktatás,
majd a felsőoktatás expanziójával jár együtt. Az iskolában eltöltött idővel egy időben
növekszik és intenzívebbé válik a fiatalok szabadidő felhasználása, amely a fiatalok egyre
fiatalabb korban való önállósodásával jár együtt.

A gazdasági, technológiai fejlődés következtében a fogyasztás expanziója (a
fogyasztási javak elterjedése, a fogyasztói és szolgáltatói ipar hihetetlen mértékű kiterjedése)
kíséri az iskolai ifjúsági korszakot, melynek velejárója a fiatalok fogyasztói státuszának
emelkedése. 

A fiatalok fogyasztási státuszának emelkedése nemcsak anyagi státuszuk emelkedését
jelenti, hanem azt is, hogy a fiatalok szocializációjában egyre fontosabbá válik a piacnak a
szerepe. A piac szerepének erősödésének legfontosabb kifejezője a fiatalok kommunikációs
státuszának kiépülése. A kommunikációs státusz kiépülése egyfelől a kommunikációs
eszközökkel való ellátottság növekedését, másfelől pedig azoknak az egyre intenzívebb
használatát jelenti. Az internet fokozott használatával egyenes arányban növekszik az Internet
vásárlási és üzleti célokra történő felhasználása. Ez alapvetően befolyásolja a fiatalok
kultúrához való viszonyát, amelynek eredménye egy egyre színesebb ifjúsági kultúra
kialakulása.

A Sziget társadalma – demográfiai, szociális összetétele
A Szigetkutatások azt erősítik meg, hogy a magyar fiatalok körében a kilencvenes

években az ifjúsági korszakváltás felgyorsult. Az ifjúsági korszakváltás során alapvetően
megváltozott a fiatalok helyzete, a fiataloknak a felnőtt-társadalomhoz (család, a felnőtt-
társadalom más intézményei, mint például az iskola, kulturális, illetve politikai intézmények)
való viszonya. A fiatalok iskoláztatásának kiterjedésével egy időben csökken a család és az
iskola, általában véve a felnőtt-társadalom hagyományos ellenőrző szerepe, ugyanakkor egyre
fiatalabb korra helyeződik a fiatalok önállósodása és individualizálódása. A fiatalok korai
önállósodása és individualizálódása olyan körülmények között megy végbe, hogy egyre
inkább növekszik a fiatalok életében a médiák és a fogyasztói ipar szerepe.

A Szigetre látogatók iskolázottság szerinti összetétele már egészen korán, 2000-ben, a
magyar fiatalok új ifjúsági korszakba lépését mutatta. A Szigetre látogatók körében 2000-ben
és 2004-ben is a főiskolára, egyetemre járók, illetve a főiskolát és egyetemet végzettek
felülreprezentáltak, a szakmunkásképzőbe járók és szakmunkásképzőt végzettek pedig
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alulreprezentáltak voltak. A 2004 évi országos vizsgálat1 azt a trendet erősítette meg, hogy a
fesztiválok ifjúsága, közöttük a Sziget Fesztivál ifjúsága az iskolai ifjúsági korszak ifjúságát
képviselik.

ISKOLAI SZINT* SZERINTI MEGOSZLÁS - IFJÚSÁG 2004
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* Iskolai szint: 
Az adott szinten tanul,
vagy befejezte

SZIGET KUTATÁSOK 1999- 2007                                                                   EIKKA

összehasonlítás azok között, akik a Sziget Fesztiválon voltak az elmúlt három évben, illetve nem voltak, akik a 
Budapest Parádén voltak , akik a Mûvészetek Völgyében voltak (N=4000)

A Sziget-kutatások azt is mutatják, hogy - a nyugat-európai fejlődéshez hasonlóan
Magyarországon is - az iskolai idő megnövekedése együtt jár az ifjúsági életszakasz
megváltozásával, melynek egyaránt jellemzője a korai kezdet és a késői befejezés. A fiatalok
egyre korábban önállósodnak és egyre később házasodnak, illetve vállalnak gyereket. Ezt a
tendenciát jól mutatatják a Sziget Fesztivál adatai is, az idősoros adatokból egyre teljesebb
korúvá válik a Sziget ifjúsági társadalma. A kormegoszlásra 2004-ben vannak országos
adataink. Ezek szerint a Szigeten 13,9% 17 éves és ennél fiatalabb, 18-19 éves 13,8%, 20-22
éves 25,4%, 23-34 éves 15,2% és 25 éves vagy annál idősebb: 32%, vagyis a Sziget Fesztivál
korösszetétele egyre inkább hasonlít a magyar 15-29 éves fiatalokéhoz. 

                                            
1 Lásd::  Ifjúság 2004 Gyorsjelentés  (szerkesztette: Bauer Béla, Szabó Andrea. Mobilitás
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ÉLETKOR SZERINTI MEGOSZLÁS - SZIGET 1999-2007
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Sziget 1999 (N=542) Sziget 2000 (972)  Sziget 2001 (N=1050) Sziget 2002 (N=1005) Sziget 2003  
(N=972) Sziget 2004 (N=2306) Sziget 2005 (N=625) Sziget 2006 (N=2073) Sziget 2007 (N=750) 

Ifjúság 2004 (N=8000)

A Szigeten résztvevő fiataloknak karakterisztikus jellemzője, hogy egyre fiatalabb korban
alakul ki fogyasztói státuszuk, és egyre jobban növekszik a fogyasztói és szórakoztatói
eszközökkel való ellátottságuk. A kutatások alapján a Sziget középosztályosodása különösen
szembetűnő: 2000-ben a szigetlátogatók közel kétharmada rendelkezett CD lemezjátszóval, a
15-29 éves fiataloknak viszont csak egyötöde, számítógéppel és az Internet hozzáféréssel a
pedig csaknem kétszer annyian rendelkeztek a Szigetre járó fiatalok. Napjainkra a
kommunikációs, szórakoztató eszközökkel való ellátottság a Szigetre járó fiatalok estében
csaknem teljessé vált és ebben a mobiltelefon elterjedése, továbbá a számítógép, illetve a
számítógép internettel való használata járt az élen.

SZÁMÍTÓGÉP, INTERNET ( SZIGET 2000 - 2007)
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Azáltal, hogy a szigetlátogatóknak a múlt évben az egyharmada, az idén több mint fele a
külföldiek közül kerül ki, a Sziget társadalma jelentés mértékben megváltozott.
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Kontakt lapok alapján: magyarok (N=961) külföldiek (N=966)
MAGYAROK ÉS KÜLFÖLDIEK ARÁNYA - SZIGET 2006 és 2007

Életkori összetétel alapján a külföldiek idősebbek, iskolázottabbak és magyaroknál nagyobb
arányban rendelkeznek fogyasztási eszközökkel. 

ISKOLAI SZINT* SZERINTI MEGOSZLÁS - SZIGET 2007
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Kontakt lapok alapján: magyarok (N=961) külföldiek (N=966) 

FOGYASZTÁSI JAVAKKAL VALÓ ELLÁTOTTSÁG - SZIGET 2007
Kontakt lapok alapján: magyarok (N=961) külföldiek (N=966) 
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A szigetlátogatók fogyasztó-ereje is nagymértékben növekedett. Ez részint összefügg a
külföldiek arányának növekedésével. A magyar fiatalok egy átlagos este 4617 Ft-ot, a külföldiek
viszont 9248 Ft-ot költenek, havi jövedelmük pedig 105 ezer a külföldiek átlagosan havi 232 ezer Ft-
os havi jövedelmével szemben! 
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SZIGETEN KÖLTÖTT PÉNZ/NAP
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kérdõívek alapján: magyarok (N=750) külföldiek (N=413) Ft-ban

Az előző ábrán viszont azt is látjuk, hogy 2006-ról 2007-re a magyar fiatalok által a Szigeten
elköltött pénzösszeg is jelentős mértékben növekedett. Figyelembe véve a magyar fiatalok jövedelmi
viszonyait a magyar fiataloknak erőn felüli fogyasztásáról beszélhetünk. Az egyetemista
vizsgálatainkból azt tudjuk, hogy a fiatalok erőn felüli fogyasztása összefügg az állami támogatással.
(Ez a Szigeten az állami intézmények segítségével ingyen jegyhez jutásban valósult meg.) Az állami
támogatások csökkenése következtében a magyar fiatalok növekvő fogyasztásával kevésbé lehet
számolni. Ez a szabadidő tevékenység további differenciálódásához, illetve a középosztályhoz tartozó
fiatalok egy részének a Szigetről való kiszorulásához vezet/vezethet.

Munka- és tanulási célú mobilitás

A Szigetre látogató magyar és külföldi fiatalok gazdasági aktivitás szerint nem térnek
el jelentős mértékben egymástól: minden második szigetlakóra jellemző, hogy dolgozik vagy
dolgozik és tanul egyidejűleg. Mind a magyar fiatalok, mind a külföldiek egytizedére
jellemző, hogy tanult vagy dolgozott már külföldön, jövőbeni terveikben azonban ugyanezen
tevékenységek sokkal többeknek szerepelnek. Míg a külföldiek esetében a tanulási és a
munkavállalási célú mobilitás hasonló arányban van jelen a tervek között, addig a magyar
fiataloknál a munkavállalási célú mobilitás erőteljesebben jelenik meg a tanulási célúnál. 
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Külföldön járt és tervezi -  Sziget 2007
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SZIGET KUTATÁSOK 1999- 2007                                      EIKKA

Kontakt lapok alapján: magyarok (N=961) külföldiek (N=966) Ft-ban

Ennek magyarázata valószínűleg a magyar fiatalok számára vonzóbb külföldi
keresetekben lehet, hiszen a jelenlegi gazdasági státuszban, az iskolai végzettségben és a
kérdezettek életkorát tekintve nem mutatkoznak ezt alátámasztó jellegzetességek. A
célországok között mindkét körben az európai országok szerepelnek a leggyakrabban, míg
azonban a külföldiek gyakrabban nyitnának más kontinensek felé is, a magyar fiatalok
körében legerősebb az Egyesült Királyság vonzereje, nyilvánvalóan részben a nyelvismeret
miatt, részben pedig éppen amiatt, mert a szigetország már korábban megnyitotta
munkaerőpiacát a magyarországi munkavállalók előtt.

A szigetlátogató magyar fiatalok külfölddel kapcsolatos tervei a nyelvismeret
szempontjából többé-kevésbé reálisnak értékelhetők, hiszen közülük igen sokan beszélnek
idegen nyelveket, mindössze 5,1%-uk nem jelölt meg semmilyen nyelvet, háromnegyedük
pedig valamilyen idegen nyelv legalább középfokú ismeretét jelezte. A szigetlátogatók – már
magasabb iskolázottságuk okán is - jóval kedvezőbb helyzetben vannak a magyar fiatalok
egészéhez képest, hiszen míg 2005-ben az összes szigetlátogató 16,8%-a, a 2004. évi
reprezentatív vizsgálat szerint2 a fiataloknak viszont 58%-a nem beszélt angolul. A németül
nem tudóknál 55%, illetve 67,5% volt a fenti arány. A Szigeten megfordulók körében a
nyelvismeret szintje évről-évre folyamatosan nő, idén 12,3% volt azoknak az aránya, akik
bevallásuk szerint nem beszélnek angolul, s 51,7% azoké, akik nem ismerik a német nyelvet.
A külföldiek körében egyébként még kedvezőbbek az arányok, bár természetesen az adatok
nem vethetők össze automatikusan, amennyiben azok nem kizárólag a
nyelvoktatás/nyelvtanulás sikerességét mutatják, hiszen egy-egy nyelv esetében igen magas
az azt anyanyelvüknek tekintők aránya. 

                                            
2 Ifjúság 2004 évi  vizsgálat (N=8000)
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Angol nyelvismeret - SZIGET 2003 - 2007
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Német nyelvismeret - SZIGET 2003 - 2007
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 Sziget 2003  (N=972)   Sziget 2005 (N=625) Sziget 2007 (N=750)  Ifjúság 2004 (N=8000)

A Sziget társadalma és a fiatalok individualizálódása 
– generációs szakadék

A Szigetre járó fiatalok egyik legfontosabb jellemzője, hogy egyre fiatalabb korban
önállósodnak. Vizsgálataink alapján azt találtuk, hogy a fiatalok korai önállósodásával egy
időben egyre markánsabbá válik a fiatalok fogyasztási státusza, illetve gazdasági önállósága,
amely azt jelenti, hogy a fiatalok azáltal, hogy egyre korábban mennek önállóan szórakozni,
egyre korábban tesznek szert önálló szexuális tapasztalatra, egyre korábban döntenek egy-egy
fogyasztási, szórakozási „jószág” megvásárlásától, illetve szórakozási, fogyasztási
tevékenységben való részvételről.
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Fogyasztói önállóság és önállósodás - Sziget 2003 és 2005
2003 2005 2003 2005 2003 2005

megtörtént % átlag életkor átlag összeg

Mennyit költ a Szigeten X X 23,5 23,3 3972Ft 4413Ft

Rendelkezik-e saját pénzzel 89,9 88,3 16,4 16,3 65882Ft 72329Ft

Volt e külföldön, először hány éves korban 92,2 92,5 10,0 9,5 X X

Először önállóan szórakozni menni n.a. 97,6 14,8 14,9 X X

Szexuális tapasztalatokat szerezni 87,6 86,7 16,5 16,5 X X

Saját szakállára nyári utazást tervezni 67,5 67,8 17,7 18,3 X X

Elköltözni hazulról 38,4 42,3 20,0 19,8 X X

Előfordult, hogy egész éjszakára kimaradt 95,4 93,6 15,8 15,8 X X

EIKKA 2007

A piac szerepének növekedése ugyanakkor azt is jelenti, hogy az oktatási lehetőségek,
képzések, csakúgy, mint az életstílusokról hozott döntések tárháza kiszélesedett, ami azt
jelenti, hogy sok fiatal megszabadulva a szülők, az autoritás vagy a megélhetés biztosításának
hagyományos kényszereitől, mérlegelni tud különböző lehetőségeket. Egyre inkább tőlük
függnek olyan döntések például, mint szexuális- vagy magánéletük alakítása, vagy az, hogy
milyen típusú oktatási és képzési lehetőségeket válasszanak egy olyan világban, ahol a
választási lehetőségek egyre szélesebb skálája található meg. 

Fogyasztás és önállósodás Sziget 2007- magyarok (N=750) és külföldiek (N=413)
Sziget 2007—magyar Sziget 2007-külföldiek
igen Átlag

kor
átlag

összeg
Igen Átlag

életkor
átlag

összeg

Mennyit költ a Szigeten 96,7 5629Ft 97,8 9181Ft

Rendelkezik-e saját pénzzel 86,8 17,11 90514Ft 90,3 16,79 232665Ft

Először önállóan szórakozni menni 92,4 15,05 X 92,5 15,52 X

Szexuális tapasztalatokat szerezni 85,3 16,31 X 93,7 16,46 X

Saját szakállára nyári utazást tervezni 71,5 18,25 X 87,2 17,59 X

Elköltözni a szülői házból 43,3 20,31 X 75,3 19,26 X

Előfordult, hogy egész éjszakára kimaradt 95,3 15,94 X 93,2 16,29 X

Mennyit költ egy átlagos este 94,3 X 4617 94,5 X 9248 Ft

Dohányzik-e, először rágyújtott 65,3 14,9 X 66,9 15,46 X

Tökrészeg volt-e, először tökrészeg 68,1 16,67 X 79,7 16,81 X

Kipróbálta a drogot, először kipróbálta 65,5 17,42 X 67,8 16,54 X

EIKKA 2007

A fenti táblázat azt mutatja, hogy a korai önállósodás fogyasztással való
összekapcsolódásával a Szigetre járó magyar fiatalok az európai fiatalok mintáját követték és
ezzel integráns részévé váltak az európai fiataloknak, ami azt is jelenti, hogy ugyanazok a
kihívások érik, mint a centrum ifjúságát. Az éjszakai kimaradástól, a dohányzáson át a
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kábítószer kipróbálásának egyre korábbi az európai fiatalokkal megegyező életkorra való
helyeződése azt jelzi, hogy a magyar fiatalok centrumba kerülésével a fiatalok kockázata,
sebezhetősége is megnövekedett. 

A fiatalok szocializációjában a fogyasztás szerepének növekedése, a
korcsoportonkénti különbségek a Sziget Fesztivál ifjúságánál is jól
megragadhatóak. A 17 év alattiak és az idősebbek közötti generációs szakadék
elsősorban abban mutatkozik meg, hogy a 17 éven aluliak arányaiban és
intenzitásában is nagyobb mértékben és intenzívebben használják a fogyasztói
és kommunikációs eszközöket.

Fogyasztási státusz életkor szerint -Sziget 2007
(N=750)

Mobiltelefon

Számítógép

sz. internettel

digitális kamera 

saját pénzösszeg

0 20 40 60 80 100
Mobiltelefon Számítógép sz. internettel digitális kamera saját pénzösszeg

17 év és alatta 100 90,5 87,3 50,8 77,8
18-19 év 97 86 71 30,1 71
20-22 év 98,9 87,1 83 40,2 85,6
23-24 év 98,2 83,2 73,5 33,6 92,9
25-29 év 97,3 88,5 77,5 43,4 95,1

30 és felette 97,1 89,5 81 42,9 87,6

SZIGET KUTATÁSOK 1999-2007                                        EIKKA

A grafikonról leolvasható, hogy a legfiatalabb korosztály rendelkezik legnagyobb
arányban mobiltelefonnal, számítógéppel, illetve internettel, valamint digitális
fényképezőgéppel. A szigetkutatások azt is mutatják, hogy az ifjúságról, mint nemzedékről
már nem igazán beszélhetünk, hanem inkább kormetszetekről, amelyek bizonyos technikai
újdonságok használata alapján is nagyon élesen különböznek egymástól. 2007-ben például
ilyen új technikai eszköz a digitális kamera.

A fogyasztáshoz kapcsolódó minta követése egyre fiatalabb korban alátámasztja Szilágyi
Ákos állítását „Az ifjúság a posztmodernitásban csak esztétikai kategóriává válhat.
Történelmileg már nem átfogó, világalkotó eszmék, kulturális világnézeti vagy politikai
ellentétek híján a nemzedék fogalma üres csonthéj, melyben legfeljebb a Történelem
összeaszalódott eszméje zörög. Az ifjúság a permanens technológiai forradalom újabb és
újabb évjáratokkal feltöltődő élcsapata, amelynek szabad „vegyértékeit”, a vitalitást, a
dinamizmust, a tapasztalatlanságot, az innovációs készséget, a kreativitást - egyfelől a
globális pénztermelés tényvilága, másfelől a globális tömegkultúra brutális fogyasztói
élvezetei kötik le (a versenysporttól, a body buildingig, a test- és agykontrolltól az acid-
partykig, a cyberkultúrától a szexizmusig, anabolitikus testfejlesztőktől a különféle
dilibogyókig). Az ifjúság vitalitása ezekben a felhasználás- és eltékozlás módokban formális
és elvont életerőként mutatkozik meg, (semmiféle történelmi eszme nem hatja át, semmiféle
történelmi cél nem mozgatja, és nem igazolja, semmiféle közösségi tét nem ruházza fel
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erkölcsi jogosultsággal). Ebben az értelemben terjed ki az ifjúság mint létállapot és habitus az
egész társadalomra, válik gyűjtőkategóriává és egyben normává és követelménnyé a
posztmodern emberrel szemben: „Maradj mindig fiatal, különben véged.” Aki elveszti a
fiatalság vitális erejét, vagy - ami ugyanaz- nem képes ezt a pénz vagy szellem vitalitásává
transzformálni, azt a posztmodern társadalom egyszerűen leírja” (Szilágyi Ákos 1998). 

A korai önállósodáshoz egyre inkább kapcsolódnak a legfiatalabb
korosztályhoz kötődő zenei, öltözködési stílusok. A Szigeten is
megjelentek például az emo hívei – igaz töredék százalékban –, a
magyarok és a külföldiek egy százaléka sorolta magát ezen irányzat
képviselői közé. Az emo irányzat eredetileg zenei stílus volt a 80-as
években. Az emotional, azaz az érzelmes hardcore Washingtonban alakult
ki az egyre durvább New York-i hardcore ellenáramlataként, mely a
melankolikus mély érzésekről, szerelmi problémákról és világfájdalomról
énekelő tini zenekarokba torkollt. Ide szokták sorolni a 13 évesek körében
igen népszerű Tokio Hotelt, My Chemical Romance vagy a Funeral For a
Friend együtteseket. Ahogy kialakultak az emosok, megjelentek a
divatemosok és az antiemosok is. Az emosok passziv lázadók – irja az
index. „Az igazi emósok sokat gondolkoznak az élet dolgain, gyakran
„filóznak” olyan dolgokról, amik az emberi érzelmekkel, a léttel
kapcsolatosak. Szokatlan öltözködésük és hajviseletük felhívja a
figyelmet arra, hogy vannak ilyen fajta lázadók is. Az emberek
nemtörődömsége ellen lázadnak tulajdonképpen, egyfajta segélykiáltás,
hogy velük is kell foglalkozni.” (http: // index.hu / kultur / eletmod / emo071011 /)

A Sziget és a szabadidő tevékenység megváltozása 
– szabadidőipar kiépülése

 
A szigetlakók korosztályuk átlagánál aktívabb szabadidő tevékenységet folytatnak. A

fiatalok szabadidő tevékenységének megváltozása szoros összefüggésben van azzal, hogy a
kilencvenes évekre tevődik a fiatalokat szolgáló szabad- és szórakoztatóipar kiépülése. A
szabadidő tevékenység megváltozását, piacfüggését jól mutatja a fiatalokhoz igazodó
kocsmák, kávézók és teázók megjelenése.
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Szórakozási tevékenység  (Sziget 2000-2004-2007)
(nagyon gyakran=hetente többször és hetente összevonva)
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SZIGET KUTATÁSOK 2000- 2007.                                     EIKKA

Az ábrán jól látható, hogy a Szigetre járó fiatalok legfontosabb szórakozási terei a
kocsmázók/sörözők, a klubok, a diszkók, valamint a házibuli. Azaz a szórakozási
tevékenységek többsége a piachoz kötődik, a szabadidő tevékenység tehát áthelyeződik
egészen fiatal korban a piaci, üzleti szférára. 

Ez történik annak ellenére, hogy a szigetre járó fiatalok életében a kulturális művészeti
tevékenység igen fontos szerepet játszik. A szigetlakók egyharmada zenél, fest, vagy rajzol,
több mint egyötöde könyvtárba jár, egytizede vers, vagy prózaírással próbálkozik, illetve
legalább heti rendszerességgel művészfilmeket néz.

Kulturális tevékenység  - Sziget 2002-2006
(nagyon gyakran=hetente többször és hetente összevonva)
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SZIGET KUTATÁSOK 1999- 2006. Felsõoktatási Kutatóintézet 
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Az alábbi ábrából jól látható, hogy a Szigetre járó fiatalok kulturális aktivitása sokkal
intenzívebb, mint a magyar fiataloké.

Kulturális tevékenység Sziget 2004 és Ifjúság 2004
(nagyon gyakran=hetente többször és hetente összevonva)
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SZIGET KUTATÁSOK 2000- 2004. Felsõoktatási Kutatóintézet 

A Sziget kutatások idősoros adatai ugyanakkor azt is mutatják, hogy a kulturális aktivitás
mellett jól megfér a piaci szolgáltatások egyre intenzívebb igénybe vétele. A fogyasztói
társadalom egyre növekvő számú szolgáltatásai egyre inkább szerves részévé válnak a
Szigetre járó fiatalok, így a magyar fiatalok életének is. 

Szolgáltatás igénybe vétele --Sziget 2001-2002-2007
(nagyon gyakran=hetente többször és hetente összevonva)
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SZIGET KUTATÁSOK 1999- 2007                                           EIKKA 

A szolgáltatások használatakor azt találtuk, hogy nemcsak azoknak egyre intenzívebb
igénybevétele az, ami figyelemre méltó, hanem az is, hogy rohamosan csökken azoknak az
aránya, akik egyáltalán nem veszik ezeket a szolgáltatásokat igénybe. Köztük olyan speciális
szolgáltatásokról is szó van, mint a kozmetikus, szolárium, illetve a fitness szalonok, kondi
termek.
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Szolgáltatás igénybe vétele -Sziget 2001-2002-2007
(soha nem vette igénybe)
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A fiatalok szórakozási, kulturális tevékenységeinek és terének megváltozása azt jelzik,
hogy a fiatalok egyre inkább a piac szereplőivé válnak. Az ifjúsági kultúra, illetve az, hogy a
fiatalok milyen ifjúsági kulturális mintákat követnek ettől a pillanattól kezdve
elválaszthatatlan lesz a piactól. Az ifjúsági kultúra lényegében a fogyasztói iparhoz és
médiákhoz való viszonytól függ, az, hogy ezeknek hatása és milyensége hogyan alakul, attól
függ, milyen a fiataloknak az államhoz, a piachoz, illetve a civilszférához való viszonya. 

A következő ábrán jól látható a Szigetre látogatók média fogyasztása, illetve a
hasonlóságok és eltérések a magyar fiatalok média fogyasztásához képest. 

Kedvenc TV csatornák - IFJÚSÁG 2004 és SZIGET  2004
Több válasz az esetek %-ában
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Az ábrán jól látható, hogy a Szigetre látogatók is - hasonlóan a magyar fiatalok
egészéhez - a kereskedelmi csatornákat létesítik előnyben, de az ismeretterjesztő, hír és
alternatívabb csatornák nézettsége lényegesen magasabb, mint a magyar fiataloké. Külföldi
hírcsatornák említésére például szinte kizárólagosan a szigetlátogatók körében került sor. A
szigetlátogatók árnyaltabb médiához való viszonyát jól mutatja a 2004. és 2005. évi Sziget-
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kutatás eredményét közlő grafikon. Nevezetesen a Szigetre látógatók esetében igen fontos
szerepet játszanak a különböző társadalmi csoportokat, illetve kulturális és ifjúsági stílusokat
megcélzó rádiócsatornák.

Kedvenc rádió csatornák - SZIGET 2003 - 2004
Több válasz a minta %-ában
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Az ifjúsági korszakváltás során Magyarországon - a többi volt-szocialista országhoz
hasonlóan - a fiatalok intézményekhez való viszonyának megváltozása mögött részint a
fiatalokat szolgáló intézmények államtól a piac felé való eltávolodása áll. A piac szerepének
erősödésével pedig egyre fontossá válik a fiataloknak a civil szféra felé való elmozdulása. Ha
a fiatalok piaci szereplővé válását nem kíséri a civil szféra kiépülése, akkor a fiatalok
fogyasztástól való igen erőteljes függőségéről beszélhetünk, amely a tömegfogyasztói
mintáknak kritikátlan elfogadásával jár együtt. Az ifjúsági korszakváltás tehát egyet jelent az
ifjúsági kultúra kialakulásával, az ifjúsági kultúra színessé válása, alternatív jellege feltételezi
ugyan a piac meghatározó szerepét, ugyanakkor feltételezi a civil szféra szerepének
erősödését is, ebben meghatározó szerepet játszik a média világa. 

Az ifjúsági kultúrát befolyásoló tényezők modellje
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A fiatalok szabadidő tevékenységének megváltozása új ifjúsági színtereken
történik, ezek között meghatározó szerepet játszanak a fesztiválok. A
fesztiválok ifjúságának kialakulása ugyanakkor jól példázza a fiatalok piaci
szereplővé válását. A zene, amely meghatározó a fiatalok életében, szorosan
összefügg a média szerepének erősödésével és a szolgáltató és fogyasztói ipar
szerepének meghatározó szerepével. A szolgáltató és fogyasztói ipar „ifjúság
kultusza” azt jelenti, hogy a fiatalok a hajviselettől, az öltözködésen át az
étkezési szokásokig a legkülönbözőbb viselkedés mintákat egyre fiatalabb
korban a piac közvetítésével vesznek át. Ezeknek a mintáknak átvétele egyre
inkább nemzetközi környezetben és nemzetközileg hasonló minták átvételével
történik. 

A Szigetre látogatók civil státusza

A Sziget látogatók viselkedésének, ízlésének megértéséhez, éppenúgy mint a fiatalok
viselkedésének megértéséhez nem elegendő a fiatalok fogyasztási státuszának feltárása,
szükség van civil státuszuk vizsgálatára is. 

A Sziget fiatalságának, éppenúgy mint a magyar fiataloknak a középosztályosodása
különösen indokolja ezt a megkülönböztetett figyelmet. A 2002-es választások után számos
elemzés készült a fiatalokról, az új fiatal középosztályról is. Ezen elemzések közül
kiemelkedik Tamás Gáspár Miklós: A középosztály lázadása esszéje az Élet és Irodalomban.

„Magyarország… állampolgárai rengeteget utaznak külföldre, a nyugati technika,
áruválaszték, szórakoztató tömegkultúra és divat buzgó fogyasztói, százezer számra vesznek
részt különféle nemzetközi kooperációkban, a nyugati felsőoktatásban, továbbképzésben és
ezek honosított változataiban, a nyugati gazdasági, politikai, ideológiai, kulturális és
tömegkommunikációs hatás masszív, a polgári középosztály életformája (különösen, de nem
kizárólag a fiatalabbaké) osztrák, délnémet, észak - olasz rokonáéhoz hasonlít.”  (Tamás
Gáspár Miklós 2002)

 „Az öntudatos (értsd: osztálytudatos) polgári középosztály minden kétséget kizáróan
megszületett, és születését mind a jobb-, mind a (polgári) baloldalon hozsánna fogadta. A
(polgári) baloldal csak afelől panaszkodik, hogy a (polgári) jobboldal úgymond kisajátította a
polgári jelképkincset és jelszótárat, ami igaz, csak szemrehányásnak abszurd: elvégre a
(polgári) baloldal sürgette évekig a konzervatív jobboldalt, hogy hagyjon föl a feudális-
dzsentroid retorikával, legyen az új kapitalizmus híve. Ez megtörtént. Ez - többek között -
Orbán Viktor műve, aki (szűk technikai értelemben) rossz miniszterelnök volt, de
valószínűleg mégis históriai alak. Megteremtette a modern magyarországi jobboldalt, persze
ez a modern jobboldal nem olyan (külföldön sem olyan), ahogy ezt nálunk humanista
széplelkek tárgyi ismeret nélkül elképzelték maguknak.” (Tamás Gáspár Miklós 2002)

„Az új, fiatal, modern, mozgékony és „nyitott” polgári középosztály megszületett:
mindenki megszemlélhette a TF-en, a Millenáris Parkban, a Kossuth téren rendezett
tömeggyűléseken (máselvű kiebbségét pedig a Hit Gyülekezete revival meeting-jein a Hit
Parkban). Szemben minden ellenkező híreszteléssel, a polgárság mindig ilyen volt. A polgári
baloldal elképedt rajta, hogy az orbánista jobboldal rajongói milyen jó arcúak, jól öltözöttek,
fiatalok és menő fejek. Pedig nincs ebben semmi új: az 1920-as évek zsidóverő egyesületei az
egyetemen alakultak és működtek, nem az üzemekben; 1945 után a DISZ és az ávó
„fegyveres hittérítői” (Robespierre) jórészt a polgári középosztályból kerültek ki. Kár
meglepődni.” (Tamás Gáspár Miklós 2003)
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A 2002 évi Szigetre látogatók statisztikáját, ha megnézzük, akkor ott is
azt látjuk, hogy a FIDESZ szimpatizálók aránya meredeken emelkedik, a
Szigetre látogatók politikai érdeklődése érthetően 2002-ben volt a csúcson. A
FIDESZ-szel szimpatizálók aránya azonban csak 2003-ban haladta meg az
MSZP-vel szimpatizálókét, 2002-ben még a Magyar Szocialista Párttal
szimpatizálók torony magasan vezetnek a Szigeten. Azaz mondhatjuk: új fiatal
középosztály született, de közel sem oly mértékben jobboldali, mint az a
választási csatározásokat megörökítő fotókon, filmmontázsokon közel sem
véletlenül megjelent. A fordulat egy évvel későbbre, 2003-ra datálható, mely
2004-ben folytatódik: mindkét évben egyre markánsabb FIDESZ fölény
rajzolódik ki. Az MSZP „zuhanása” 2004-ben különösen látványos, és egyre
tartósabbnak tűnik az SZDSZ „térvesztése” a Szigeten is. Az is igaz viszont,
hogy a FIDESZ fölénye a Szigeten lévő fiatalokhoz képest sokkal
markánsabban megmutatkozik a 15-29 éves magyar fiatalok körében.
(IFJÚSÁG 2004)

A Szigetre látogatók körében különösen markánsan megmutatkozó, az
új fiatal középosztályt kifejező ismérvek (fogyasztás, külföldre járás,
nyelvtudás, öltözködés, jövővel kapcsolatos elképzelések) nagyobb politikai
érdeklődéssel és a civil szerveződésekkel való intenzívebb kapcsolattal
párosulnak. 2007-ben a Szigetre látogatók mintegy négyötöde vallotta, hogy
érdeklődik a politika iránt, valamivel több mint négyötödük kapcsolódik
valamilyen civilszervezethez, és egynegyede szimpatizál valamilyen politikai
szervezettel, mozgalommal. A szigetlátogatóknak civil szervezetekkel való
kapcsolata lényegesen magasabb - 45,1% - mint a magyar fiataloké, amely
2004-ben 15% volt.

POLITIKAI, KÖZÉLETI AKTIVITÁS SZIGET 2000- 2007
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A Szigetre látogató magyar fiatalok a külföldiekhez hasonlóan a civil szervezetek közül a
sport, kulturális valamint a hobbival kapcsolatos szerveződésekkel, körökkel vannak
leginkább kapcsolatban.3

                                            
3  A szakirodalomban a fiatalok társadalmi részvételénél három szintet különítenek el: politikai érdeklődés,

meghatározott csoport célok, nem politikai érdeklődés. Ezeken a szinteken horizontálisan elkülöníthetők: a hagyományos
klubok, társaságok, szervezetek, a civil szerveződések (NGO csoportok), valamint kampányok, tiltakozó mozgalmak. A
hagyományos szervezetekhez kapcsolódnak adott vertikális szinthez a pártok, a szakmai szervezetek, sport klubok,
társadalmi szervezetek, a civil szervezetek szintjén: ember jogi mozgalmak, emancipációs mozgalmak, állat jógi mozgalmak,
végül a kampányok szintjén pedig említik a szavazást, konvencionális és posztkonvencionális politikai cselekvéseket,
valamint a szakszervezetek által szervezett sztrájkokat, egyéb szervezett tiltakozó mozgalmakat (Wolfgang Gaiser, Johann de
Rijke 2006) .
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Mind a magyar mind a külföldi fiataloknál az ifjúsági és diák mozgalmakba való
bekapcsolódás igen fontos szerepet játszik civil státuszuk kialakulásában. A környezetvédelmi
mozgalomhoz való kötődés hasonló mértéket mutat, az ember jogi mozgalmakhoz való
kötődésben viszont igen nagy különbség a magyar és külföldi fiatalok között. Az ember jogi
mozgalmakat inkább a külföldi fiatalok részesítik előnyben. A magyar fiataloknál a
hagyományos kötődések - például egyházakhoz kapcsolódó ifjúsági szervezetekhez
kapcsolódás - még sokkal jelentősebb szerepet játszik. Az is igaz viszont, hogy a magyar
fiatalok többsége – akiknek, mint már fentebb említettük civil szervezetekkel való
kapcsolódási intenzitása jóval a szigetlátogatóké alatt marad - szinte egyetlen civil
szerveződéssel, az egyházi szervezetekkel való kapcsolatot említett a Sziget fiataljaihoz
hasonló arányban. Ezzel szemben a szigetlátogató külföldiek civil szervezetekkel való
kapcsolatai hasonló tendenciát mutatnak a nyugati, például a németországi survey
vizsgálatokban tapasztaltakkal ((Wolfgang Gaiser, Johann de Rijke 2006).4

 A fiatalok politikai cselekvése azonban nem mérhető a hagyományos politikai
cselekvési formákkal. Figyelembe kell venni, hogy a fiatalok hogyan viszonyulnak az úgy
nevezett posztkonvencionális politikai cselekvésekhez. Kaase és Barnes a hetvenes évek végén
felhívják a figyelmet, hogy a nyugati demokráciákban a politikai cselekvés átalakulására a
konvencionális politikai cselekvést felváltja a posztkonvencionális cselekvés, melynek
lényege, hogy kiszélesedik a politikai cselekvés repertoárja (Barnes–Kaase, 1979). 

                                            
4  A szerzők a 2003 évi DJI Survey-t dolgozzák fel.
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A repertoár kiszélesedésének magyarázatakor két forgatókönyv terjedt el. Az
egyik, amely a politikai cselekvési repertoár átalakulására azt a magyarázatot
találja, hogy a nyugati demokráciákban fokozódó konfliktusok csökkentik a
politikai legitimációt. Kaase és Barnes hangsúlyozza, ezt a szcenáriót nem
erősítette meg az a vizsgálat, amelyet öt nyugati demokráciában folytattak. A
másik forgatókönyv szerint a nyugati demokráciákban növekszik az igény a
politikai döntéshozatalban való részvételre, illetve döntéshozatal
befolyásolására. Ez az élet minden területén feszültséget eredményez, amely a
politikai cselekvési formák kibővüléséhez vezet. Kaase és Barnes
hangsúlyozzák, hogy az utóbbi szcenáriót, melyet Huntington a hetvenes évek
elején fejtett ki egy elméleti írásában, megerősítették saját vizsgálataik
(Huntington, 1974). Kiemelik, hogy a posztkonvencionális cselekvés (aláírások
gyűjtése, polgári kezdeményezés, sztrájk, tömegközlekedés feltartóztatása,
lakásfoglalás stb.), és annak politikai kompetenciája részévé vált, különösen a
fiatalok politikai aktivitásának, amely még húsz évvel korábban is ritkaságnak
számított a demokratikus közéletben. A fiatalok és felnőttek viszonyának
analízise alapján kiemelik, hogy a fiatalok karakterisztikus vonása az új, a
posztkonvencionális politikai cselekvés, amely az iskolázottság emelkedésével
kapcsolódik leginkább össze. Hangsúlyozzák, hogy a posztkonvencionális
politikai cselekvés az nem elsősorban az ifjúságkorral, hanem a
nemzedékváltással, a nemzedéki hatással függ össze. Összefoglalva, úgy
érvelnek, hogy a posztkonvencionális politikai cselekvés először is összefügg
az iskolázottság kiterjedésével és annak nyomán kialakuló posztmateriális
értékrendbe ágyazódik. Másodszor, hogy a posztkonvencionális politikai
cselekvés kialakulása egy megismerési és tanulási folyamat eredménye, és
annak az igénye, hogy valami történjék. Harmadszor a posztkonvencionális
politikai cselekvés összefüggésben van a generációs konfliktusokkal, azon
fiatalok körében erősödik fel, akik leginkább szembe kerülnek a felnőtt
társadalom intézményeivel, életkarrierjeivel. Végül a negyedik tényezőként a
tömegkommunikáció hatását emelik ki, illetve azt, hogy ellentmondás van a
modern tömegkommunikáció szerepének és hatásának növekedése és
hatékonysága és a demokrácia politikai intézményrendszerének változatlansága
és nehézkessége között.

2002 és 2003-ban a Szigeten és az egyetemisták körében folyatott
vizsgálataink azt erősítették meg, hogy a posztkonvencionális politikai
cselekvés állandó részévé vált a Szigetre járó fiatalok, illetve az egyetemisták
politikai cselekvésének.
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A politikai cselekvési minták / már részt vettem - Sziget Fesztivál 2002-2003 és Egyetemisták 2003
Sziget 2002 és 2003 Egyetemisták 2003

 Sziget
2002

Sziget
2003

kollégisták Nem
kollégisták 

mind

aláírások gyűjtésében 25,8 39,0 28,3 30,3 28,9
engedélyezett politikai demonstráción 18,2 22,7 12,3 18,4 17.0
sztrájkban, tiltakozó akcióban 18,1 22,3 5,5 13,7 11,4
polgári kezdeményezésekben 12,0 15,0 10,5 12,7 11,5
 köz- vagy magántulajdont sértő kártételben 7,7 11,4 6,3 6,4 6,4
bérleti díj, adófizetési díj megtagadásában 7,2 9,3 3,9 3,0 3,4
személyekkel szembeni erőszak
alkalmazásában

6,2 8,6 5,0 5,1 4,7

jelszavak falra festésében 8,5 7,9 1,9 3,8 2,9
nem engedélyezett sztrájkban, politikai
tüntetésen

4,8 6,0 0,5 1,6

közlekedési demonstráció révén való
feltartóztatásában

3,9 5,1 1,3 1,9 1,9

gyárak, hivatalok, lakások elfoglalásában 0,8 0,9 0 0 0
Felsőoktatási Kutatóintézet 2004

Az adatokból leolvasható, hogy a Szigetre látogatók körében a posztkonvencionális
politikai cselekvés erőteljesebb, mint az egyetemisták körében, illetve 2002-ről 2003-ra azok
radikalizálódásának is tanúi lehetünk. A politikai cselekvés radikalizálódása még
nyilvánvalóvá vált, mikor a politikai cselekvések szándékára kérdeztünk rá.

A politikai cselekvés / részt vennék fontos ügyben - Sziget 2002-2003 és egyetemisták 2003
Sziget 2002 és 2003 Egyetemisták 2003

 Sziget
2002

Sziget
2003

kollégisták Nem
kollégisták 

e

aláírások gyűjtésében 32,1 48,7 39,8 44,4 44,4
sztrájkban, tiltakozó akcióban 30,3 36,7 25,5 30,5 30,2
polgári kezdeményezésekben 23,5 28,4 26,6 28,1 28,2
engedélyezett politikai demonstráción 21,1 27,7 19,5 27,4 26,4
bérleti díj, adófizetési díj megtagadásában 8,5 13,8 5,0 6,2 6,4
nem engedélyezett sztrájkban, politikai
tüntetésen

12,1 13,8 6,1 7,4 7,3

közlekedési demonstráció révén való
feltartóztatásában

8,5 12,2 4,6 7,3 6,6

jelszavak falra festésében 7,7 10,6 4,6 4,8 4,7
gyárak, hivatalok, lakások elfoglalásában 4,8 7,5 1,7 2,5 2,4
köz- vagy magántulajdont sértő kártételben 3,5 6,7 2,9 3,3 3,3
személyekkel szembeni erőszak
alkalmazásában

3,2 6,7 5,0 5,0 3,2

Felsőoktatási Kutatóintézet 2004
A fiatalok posztkonvencionális cselekvésének elterjedését a 2004. évi a magyar

fiatalokra reprezentatív vizsgálat is megerősítette. A megkérdezettek egyharmada válaszolta,
hogy vett már részt egy-vagy többféle tiltakozó akcióban. A 15-29 évesek az aláírásgyűjtést, a
politikai tüntetéseket, valamint a polgári kezdeményezéseket részesítik előnyben. Nem
engedélyezett vagy erőszakos tiltakozási formákban a kérdezettek alig 1-1 százaléka vett
részt. A jövőre vonatkozó tiltakozási potenciál jóval magasabb, mint a valós részvétel. Fontos
ügyben vagy rendkívüli helyzet miatt aláírások gyűjtésében 56, engedélyezett sztrájkban 38,
polgári kezdeményezésben 35, engedélyezett politikai tüntetésen 27, félpályás útlezárásban 21
százalékuk venne részt. Az iskolázottsági szintet figyelembe véve még inkább értelmezhetővé
válik a Szigetre járó fiatalok politikai cselekvése. Ezekben a politikai cselekvési formákban,
igen markáns az egyetemisták szerepe.
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A politikai cselekvési minták / már részt vettem Ifjúság 2004 (N=4000)
 Mind nem

tanul
szakmunkásképző szakközépisk. gimnázium főiskola,

egyetem
aláírások gyűjtésében 24,7 22,8 21,6 25,2 23,7 33,3
polgári kezdeményezésekben 7,2 6,6 7,4 5,4 5,4 11,7
engedélyezett politikai
demonstráción

4,6 3,8 2,7 1,7 3,6 11,3

engedélyezett sztrájkban,
tiltakozó akcióban

4,0 4,3 6,3 3,2 2,6 3,5

személyekkel szembeni
erőszak alkalmazásában

4,0 3,8 11,5 5,4 3,5 1,6

félpályás útlezárásban 3,2 3,6 5,3 2,2 2,9 1,6
köz- vagy magántulajdont
sértő kártételben

3,2 2,8 7,3 3,7 5,4 2,0

bérleti díj, adófizetési díj
megtagadásában

2,7 3,0 5,4 2,5 1,6 1,5

jelszavak falra festésében 2,4 1,8 10,6 3,7 2,6 0,9
egészpályás útlezárásban 1,7 2,2 3,7 1,2 0,6 0,2
Nem engedélyezett sztrájkban 1,6 1,5 6,3 1,2 1,9 0,5
Nem engedélyezett politikai
tüntetésen

1,1 1,0 2,7 1,0 1,0 0,9

gyárak, hivatalok, lakások
elfoglalásában

0,9 1,0 3,7 1,0 - -

EIKKA 2007
A politikai cselekvési minták / részt vennék fontos ügyben - Ifjúság 2004

Mind nem
tanul

szakmunkásképző szakközépisk. gimnázium főiskola,
egyetem

aláírások gyűjtésében 32,2 28,9 29,3 35,7 36,4 41,2
polgári kezdeményezésekben 16,5 14,0 12,9 14,6 17,8 28,1
engedélyezett sztrájkban,
tiltakozó akcióban

14,0 13,3 11,3 13,6 15,6 16,8

engedélyezett politikai
demonstráción

10,4 9,5 7,9 7,7 11,5 16,3

félpályás útlezárásban 6,1 6,0 10,1 4,9 6,6 5,9
bérleti díj, adófizetési díj
megtagadásában

5,1 4,7 5,6 5,9 4,7 5,1

egészpályás útlezárásban 5,1 4,9 6,3 5,6 6,6 4,2
Nem engedélyezett sztrájkban 4,3 4,1 6,1 4,1 5,9 4,0
személyekkel szembeni
erőszak alkalmazásában

3,7 3,2 9,0 5,6 4,3 2,5

Nem engedélyezett politikai
tüntetésen

3,5 2,9 5,1 3,1 5,6 4,0

jelszavak falra festésében 3,0 2,3 5,2 5,6 5,3 1,7
köz- vagy magántulajdont
sértő kártételben

2,8 2,6 4,5 4,8 3,6 0,9

gyárak, hivatalok, lakások
elfoglalásában

2,2 2,1 5,6 4,1 1,0 0,6

EIKKA 2007

A táblázatokból azt olvashattuk le, hogy az egyetemisták rendelkeznek ténylegesen és
szándékukban is a legnagyobb mértékű tiltakozási potenciállal, ugyanakkor a középiskolás
korosztálynak két szélső csoportja - a szakmunkásoké és gimnazistáké - vett részt és van
szándékában részt venni radikális posztkonvenciális politikai cselekvésekben, olyanokban
például mint fél, vagy egészpályás útlezárásban, illetve más személyekkel kapcsolatos
erőszak alkalmazásában. A 2007. évi vizsgálatunkban módunk nyílt a magyar és a külföldi
fiatalok összehasonlítására. 
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Részt vett-e....Sziget 2007
 magyarok (N=750) külföldiek (N=41 3)
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A grafikonon azt látjuk, hogy a külföldi fiatalok tiltakozási potenciálja sokkal erőteljesebb
volt, mint a magyar fiataloké. Ez megmutatkozik a tiltakozási potenciál olyan új formájában,
mint a politikai web oldalak készítésében. Az egyik legradikálisabb tiltakozási
tevékenységben, a hivatalos személlyel szembeni erőszak alkalmazásában viszont nem
mutatkozik olyan nagy különbség. (A németországi vizsgálatok például azt mutatják, hogy a
német fiatalok részvétele a nem engedélyezett politikai demonstrációkban csökken: a 1992 évi
29%-ról 2003-ra 19%-ra (Wolfgang Gaiser, Johann de Rijke 2006).
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Részt venne-e  - magyar fiatalok -Sziget 2007 (N=750)
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A részvételi szándékot vizsgálva viszont azt tapasztaljuk,hogy a magyar fiatalok tiltakozási
szándéka növekszik és nagyobb, mint a külföldieké. Különösen erőteljes a növekedés és
mintegy „utolérik” a magyarok a külföldieket a radikális politikai cselevésekben, mint például
a közlekedési demonstrációban, vagy rendőrökkel szembeni erőszak alkalmazásában. 
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A Sziget és más fesztiválok

Az Ifjúság 20045 országos reprezentatív vizsgálat szerint minden huszadik 15-29 éves
fiatal volt a Szigeten az elmúlt három évben és csaknem minden negyedik tervezi, hogy
elmegy az elkövetkező három évben. Az elmúlt években a Sziget társadalmában
bekövetkezett legnagyobb változás a külföldiek számának emelkedése. Napjainkra a Sziget
társadalma alapvetően megváltozott. A magyar fiatal középosztály társadalma az európai
fiatalok társadalmával találkozott. A Szigetre látogatóknak több mint fele külföldről érkezett.
A külföldiek több mint kilenctizede az EU 27 országából érkezett. Azaz a Sziget
társadalmának átrendeződésébe nagy szerepet játszik, hogy a 2006. évi 30%-ról több mint
felére nőtt a külföldiek aránya a Szigetre látogatók körében. 

A Szigetre látogatók ország szerinti megoszlása (leggyakrabban említett
Sziget Fesztivál 2007 (N=1927)
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5 Az Ifjúság 2004 országos reprezentatív vizsgálat, amelyet a Mobilitás Nemzeti Ifjúsági Iroda koordinált. A

vizsgálat az Ifjúság 2000–nek a folytatása. A mintanagyság 8000 fő.
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A külföldiek arányának növekedésével párhuzamosan a magyar fiatalokat a Szigeten
egyre inkább a budapesti és nagyvárosi fiatalok képviselik, akik a korábbi szigetlátogatókhoz
képest is magasabb fogyasztói státusszal rendelkeznek. 

A fesztiválok ifjúságának kialakulását jól jelzi, hogy a fiatalok egyre nagyobb
csoportja többféle, jellegében és közönségében eltérő fesztiválokon vesz részt.
2007-ben a Szigeten megkérdezett magyar fiatalok egynegyede jelezte, hogy
volt a Művészetek völgye valamelyik programján, ugyanekkora hányaduk a
Volt Fesztiválon, több mint egyötödük az EFOTT-on. A fiatalok 15%-a járt a
Balaton Sound-on és egytizede vett részt valamilyen külföldi fesztiválon. Ha
ezekhez hozzávesszük, hogy a jövőbeni terveikben még többeknek szerepel
valamilyen fesztivál meglátogatása, akkor mondhatjuk, hogy a (többféle)
fesztiválon való részvétel a mai ifjúsági kultúra egyik sajátos vonásának
tekinthető, s mindez arra utal, hogy a fiatalok körében kezd kialakulni egy olyan
réteg, amelyik fokozott figyelemmel kíséri a fesztiválokat, jóllehet az egyes
fesztiválok célközönsége részben eltérő.

Ezt az is mutatja, hogy a szigetlátogatók 57,1%-a vett részt az utóbbi egy évben valamelyik
másik fesztiválon az alábbiak közül, s az életkor emelkedésével egyre magasabb azoknak az
aránya, akik legalább egy másik rendezvényen részt vettek. Intenzívebb fesztiválélet jellemzi
a 20 év felettieket, míg a 20 év alattiak több mint felénél a Sziget az egyetlen fesztivál,
amelyet meglátogattak. 

Fesztiválokon való részvétel – magyarok (N=750)
Volt –e? Tervezi-e?

igen
nem igen nem

Félsziget 3,2 96,8 26,0 74,0
Művészetek völgye 25,6 74,4 52,0 48,0
EFOTT 22,7 77,3 39,5 60,5
Balaton Sound 14,8 85,2 44,3 55,7
Volt Fesztivál 26,8 73,2 58,4 41,6
külföldi fesztivál 9,7 90,3 39,6 60,4

EIKKA 2007
A Sziget Fesztivál a fiatalok négyötöde számára már nem ismeretlen, ők már jártak

ezen a rendezvényen a megelőző évek valamelyikében. Nyilvánvalóan életkori jellemzőkkel
magyarázható, hogy az időben visszafelé haladva egyre inkább csökken azoknak az aránya,
akik az adott években jártak a Fesztiválon. Megfigyelhető, hogy míg az előző évekre
vonatkozóan mintegy kétharmadnyian számoltak be részvételükről, addig a 2000 előtti
időszak kapcsán már a mostani Sziget-látogatók kevesebb mint egyötöde. Ezek az adatok
ugyanakkor azt is mutatják, hogy vannak olyan rendszeres Sziget-látogatók, akik nyári
programjában évről-évre visszatérően szerepel a Sziget.

Amennyiben összesítve vizsgáljuk a 2007. év adatait, azt találjuk, hogy bár az idei
vendégek többsége nem először van a Szigeten, jellemzően azért legfeljebb 5-ször jártak már
ott. A kérdezettek között az egyes években hetijeggyel rendelkezők aránya minden évben
meghaladja a napijegyesekét, ami ugyancsak a fesztivál iránti nagyfokú elköteleződésre utal.

A mostani Sziget-látogatók a megelőző években hányszor voltak már a Sziget Fesztiválon? 
(%-os arányok, N=750)

Nem volt 17,3
1-szer volt 13,9
2-szer volt 13,2
3-szor volt 12,3

4-szer volt 7,7
5-ször volt 6,4
6-9-szer volt 17,5
10-14-szer volt 11,6

EIKKA 2007
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A fővárosiak gyakrabban számoltak be arról, hogy jártak már a Szigeten a korábbi
évek valamelyikében, s természetesen az életkor emelkedésével is növekszik azoknak az
aránya, akik voltak, illetve többször voltak a Fesztiválon. Amellett, hogy a látogatószám
emelkedésével a Sziget Fesztivál közönsége értelemszerűen folyamatosan bővül, a
célközönség egyfajta stabilitására utal az is, hogy a mostani látogatók - a korábbiakhoz képest
alacsonyabb arányban ugyan - 90,7%-a tervezi, hogy jövőre is eljön a Szigetre, s még a
külföldiek 76,8%-a is így válaszolt. 

A fesztiválok éppen azért játszanak igen fontos szerepet a fiatalok jövőbeli társadalmi
osztály hovatartozásában, mert a fesztiválokon meghatározó szerepet játszanak a baráti
kapcsolatok, illetve azoknak évről évre történő megerősítése. A 2007. évi Sziget fesztivál
abban hozott lényeges változást, hogy ezek a kapcsolatok a magyar középosztálytól az
európai középosztály felé mozdultak el. Az interjúink, megfigyeléseink is azt erősítik meg,
hogy ez átmenetileg ijedtséget, bezártságot is okozott a magyar fiatalok egy részénél.

Színpadok és közönségük
A Szigeten a kedvenc zenei irányzatok kedvelői a különböző színpadokhoz

kapcsolódva jelennek meg.

A leggyakrabban említett színpadok – magyarok és külföldiek
magyarok (N=961 külföldiek

(N=966)
Kategóriák az esetek %--ában
Nagyszínpad 76,1 77,3
HammerWorld Színpad 25,1 11,2
Világzenei Nagyszínpad, iWiW 22,8 24,5
wan2Színpad 21,5 11,1
Zúzda Színpad 8,8 0,3
Party Aréna, Nokia 8,7 8,4
Meduza 7,6 4,0
Roma Sátor 2,7 3,8
Afro-Latin Színpad és Világfalu 6,7 2,7

EIKKA 2007
A természetesen a legtöbben a Nagyszínpadot említették, itt közel hasonló a külföldiek

és a magyarok, valamint a férfiak és nők aránya, iskolázottság szerint pedig a felsőfokot
végzettek voltak felülreprezentálva. Ugyanakkor a Nagyszínpadot látogatók között
felülreprezentáltak voltak azok is, akik a Szigeten való költekezés alapján inkább az alsó
jövedelmi kategóriákba tartoznak. Az átlagosnál magasabb arányban voltak itt jelen a 18-19
évesek (12,7%), de korosztály szerint a két domináns csoport a 20-22, valamint a 25-29
évesek voltak (28,6%, illetve 25,4%).

A magyarok és külföldiek szétválása markánsan kirajzolódik a HammerWorld és a
Wan2 Színpad esetében.

HammerWorld Színpadot említők 70%-a magyar fiatal volt, csaknem kétharmada
férfi, több mint fele főiskolára, egyetemre jár, illetve egyetemet végzett. A HammerWorld
Színpadot látogatók között a legmagasabb a naponta 1000Ft-nál kevesebbet költők aránya,
ugyanakkor viszont több mint kétötöde ezt a színpadot látogatóknak 5000Ft-nál többet költött
naponta. Ennél a színpadnál a legfiatalabb és legidősebb korosztály is felülreprezentált – az
ezt a színhelyet látogatóknak csaknem egyötöde 17 év alatti, illetve  hasonló a 30 éves és
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idősebbek aránya. A magyarokhoz igen közel álló színpad még a Wan2Színpad is, a
színpadot látogatók kétharmada magyar fiatal. Többsége (59,9%) férfi, kétharmada diplomás,
vagy diplomát fog szerezni, különösen a naponta 5000 Ft felett költők aránya tér el a
szigetlátogatók többségétől. 

A Világzenei Nagyszínpadot a magyarok és a külföldiek fele-fele arányban
látogatják. A látogatók többsége nő, igen magas a tanulók aránya, ugyanakkor a
korosztály szerinti megoszlás igen egyenletes. A külföldiek és a magyar fiatalok
megoszlása közel hasonló a jellegében a Világzenei Nagyszínpadtól igen eltérő
Party Arénában is. 

Az ifjúsági kultúra globalizációja és a Sziget
A fesztiválok ifjúságának éppen úgy, mint a Sziget fiataljainak érdeklődésében

központi helyet foglal el a zene.
KEDVENC ZENEI IRÁNYZATA - SZIGET 2004 -SZIGET 2006
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Adataink évek során azt mutatták, hogy a rock zene rajongótábora képviselteti magát
leginkább a Szigeten, a kedvenc zenei irányzatok között a megkérdezetteknek több mint
egyharmada jelölte meg a rock zenét általában. A Szigetre látogatók zenei ízlésében 2005-ben
tapasztaltunk fordulatot. 2005-ben az előző évhez képest nagyobb arányban jelentek meg a
Szigeten a jazz-rajongók, ami valószínűleg részben a Sziget-fesztivál korábbinál „idősebb”
korösszetételének is betudható, hiszen a jazzt az első három hely valamelyikén említők aránya
jóval magasabb a 23 év felettiek, s ezzel összefüggésben az iskoláikat már befejezők, a
diplomával rendelkezők körében. 2006-ban az előző évhez képest is egyre árnyaltabbá válik a
szigetlakók zenei ízlése, illetve a következő zenei irányzatok 2005-höz képest nagyobb
arányban kerültek említésre: drum and bass, death metal, black metal, hardcore, ambient,
britpop, progresszív rock zenei irányzatokat.

A nemek szerinti eltérés a gyakrabban említett zenei irányzatok közül csupán néhány
esetben érhető tetten: míg a metálzene rajongótáborában több a fiú, addig a világzene és a hip-
hop a lányok körében örvend nagyobb népszerűségnek. A fiatalok nagy többsége a Sziget
rendezvényei közül is elsősorban az általuk kedvelt zenei irányzat(ok) művelőit választja ki,
legalábbis 68,7%-uk a kiválasztott programokat egy-egy zenei irányzathoz köti. Ez arra utal,
hogy a Szigetre látogatók többsége kialakult (vagy legalább is az adott időszakra, az adott
életkorra jellemző) zenei ízléssel rendelkezik, s szabadidős programjait ehhez kapcsolódóan
szervezi.
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KEDVENC ZENEI IRÁNYZATA - SZIGET 2007
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2007-magyarok - válaszok száma: 1707 (N=961) és külföldiek -válaszok száma: 2361 (N=966)

2007-re a 2005-ben bekövetkezett változások állandósultak. Tovább folytatódott a
kiegyenlítődés a magyarok és külföldiek kedvenc zenei irányzataiban. Az azonban figyelemre
méltó, hogy a reggae, britpop, drum and bass zenei irányzatoknál van igen nagy eltérés a
külföldiek javára. A reggae klasszikus a hatvanas évekből származó zenei irányzat, amelyre
épülő britpop kilencvenes években klasszikus hatvanas évek gitárjátékát eleveníti fel. A drum
and bass pedig elektronikus zene, melyre az igen gyors tempo jellemző (percenként 160-180
ütés). Ezen zeneirányzatok napjaink alternatív, illetve underground zenéjét képviselik,
amelyeknek igen nagy befolyása van napjaink populáris zenéjére és kultúrájára.

Sziget és az öltözködés
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Öltözködési stílusokhoz való viszony -Sziget 2007
magyarok (N=750)  és külföldiek (N=413)

A Szigetre látogatók többsége az alteres öltözködési stílust említette, de megfigyelhető a
hagyományosan ifjúsági kultúrákhoz kötődő rocker, punk stílusok háttérbe szorulása. Az is
figyelemre méltó, hogy az átlagos stílus a harmadik legelfogadottabb stílusirányzat. 
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inkább trendi alteros átlagos rocker

  
diszkós punk skinhead deszkás

Az is leolvasható, hogy a legkülönbözőbb alternatívtól élesen elkülönő öltözködési
stílusok (diszkós, deszkás) is felvetődnek a rokonszenves öltözködési stílusok között. Az
öltözködési stílusok vonatkozásában a külföldieknél igen nagy fokú tolerancia figyelhető
meg. Az öltözködési stílusok teljesen nemzetköziek, alig figyelhető meg különbség a magyar
és külföldi fiatalok között. Az öltözködésnek a fogyasztás részévé válását jól mutatja az is,
hogy mind a magyaroknál, mind a külföldieknél napjaink divatja került az első helyre a
rokonszenv listán.
Az öltözködéssel kapcsolatos trendek és stílusok keveredését megfigyeléseink is
megerősítették.6 A HammerWorld sátorban ugyan egy-egy heavy metal (például a seattle-i
Nevermore) együttes koncertjén elég könnyen fel lehetett ismerni például a metálrajongókat,
mert kívülről fújták a szövegeket, ám ha kiszóródtak a tömegbe, már nem lehetett különbséget
tenni a rockerek és a metálosok között. Sötét, többnyire fekete ruhadarabokat, szegecses
karkötőt, bőrékszereket és kendőt manapság már ugyanúgy hordanak rockerek mint
metálosok is. Raszta haja régebben a reggae kedvelőknek volt, újabban rockerek, metálosok
és más zenei stílusok kedvelői is előszeretettel fonatják be hajukat. 

Sem a magyarok, sem a külföldiek nem tartották feltétlenül fontosnak a márkákat, de
márkamániásokból és márkagyűlölőkből is találkoztunk egy-két példával, ám a nagy
többséget a téma hidegen hagyja. Viszont népszerűségnek örvend a second hand, közismert
nevén a turkáló vagy bálás ruhák boltjai még a külföldiek körében is. A szigetesek és a
félszigetesek is egyaránt fontosnak tartják, hogy a ruháik kényelmesek legyenek, természetes
anyagból készüljenek, de ne legyenek kényesek, és ne gyűrődjenek.

                                            
6 A következő bekezdéseket Bartus Katalin és Kerényi Tamás szisztematikus megfigyeléseire és interjúira

alapozzuk.
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Visszatérő kedvenc szín a fiatalok körében a zöld és a fekete. Az egyediség,
játékosság is fontos szerepet játszik a fiatalok öltözékében, amennyiben az
egyediség nem megy a kényelem rovására. „Sportosan szeretek öltözni és
kényelmesen, viszont legyen benne valami frappáns, egyediség, ami jól áll,
szeretem ízlésesen kombinálni a színeket, ez kicsi korom óta bennem van. Ezt
nagymamám tanította: ha kapsz valami újat, úgy hordjad, mintha egy rongy
lenne rajtad, ne vagánykodj!” – mesélte nevetve Antónia. A kreatív szellemű,
kézügyességgel megáldott „szigetesek” saját maguk alakították át vagy
tervezték és varratták meg ruháikat. 

A Szigeten találkozhattunk mindenféle kevert öltözködési stílussal, nem lehetett megállapítani
egy jellegzetes stílust, inkább stílusjegyeket, azaz bármilyen márkás vagy nem márkás, egyedi
vagy kevésbé egyedi ruha legyen kényelmes, lehetőleg sötét színű, ami jól bírja a port, esőt,
cigi füstöt, kajafoltot stb., amivel gond nélkül le lehet csücsülni a fűben, és amit még másnap
is undor nélkül fel lehet húzni. Még esős napokon sem ijedtek meg a lelkes bulizók, varacskos
malacok módján mártóztak meg az iszapban és - hogy a közönség figyelmét magukra vonzzák
- mutatványokkal, sáros show-műsorokkal is szórakoztatták a járókelőket, aminek végül az
esti hírekben is visszhangja lett. 

Értékek és vallásosság
A fiatalok értékorientációjának és vallásosságának alakulása beágyazódik a fiatalok

individualizálódásába. Az individualizálódás a fiataloknak a társadalomba való
beilleszkedésének új folyamata. „Az „individualizálódást” itt (a szó jelentésének esetleges
kézenfekvő félreértésével szemben) a társadalmasodás ("Uergesellschaftung") történelmileg
specifikus, ellentmondásos folyamataként értjük: az individualizálódás a jóléti állam
munkaerőpiacának feltételei között megy végbe, ebben az értelemben a társadalmi viszonyok
terméke, és maga is egy bizonyos konfliktusokban gazdag társadalmasodási típushoz vezet,
azaz egy kollektíven individualizálódott létezésmódhoz, amely egyébként nincs közvetlen
tudatában saját létezésmódja kollektív és standardizált aspektusának.” De éppen ezen
ellentmondásosság kiélesedése és tudatossá válása az, ami bizonyos feltételek között új
szociokulturális közösségek kialakulásához vezethet. Lehetséges, hogy az előrehaladott
individualizációs folyamatok feltételei között folyamatosan élesedő társadalmi kockázatok
(munkanélküliség) a szakszervezet, a politika és a tudomány összjátékán át legyőzik az
önállósodott magánháztartások elszigeteltségét, észrevehetővé teszik az új, nem
hagyományos, igen különféle jövedelmi és képzettségi fokozatokat átfogó „osztályhelyzetet",
ennek nyomán pedig tudatosan létrehozzák a megfelelő szolidaritást. Az is lehetséges, hogy
az individualizációs folyamat során a személyes kibontakozással és a „saját élet” (anyagi,
térbeli, időbeli és a társadalmi viszonyok alakulásának megfelelő) megszerzésével
kapcsolatos elvárásokat szisztematikusan kialakítják, s ezek ugyanakkor éppen
kibontakozásuk folyamán egyre világosabban szembekerülnek a társadalmi és politikai
korlátokkal, ellentmondásokkal és „visszaélésekkel” (illetve ezeket tudatosítják). Ily módon
mindig új „individualizációs mozgalmak” keletkeznek, amelyek részben a társadalmi
viszonyok szélsőségesen experimentális kezelésével, saját életükkel és testükkel kísérletezők
körében alternatív és ifjúsági szubkultúrák különféle változataiban és nem utolsósorban olyan
tiltakozási formákban és tapasztalatokban jelennek meg és éleződnek ki, amelyeket a privát
szférába, a „saját életbe” való adminisztratív és ipari beavatkozások lobbantanak fel, és
ezekkel szemben fejtik ki robbanékony és agresszív erejüket.

Az individualizálódási folyamat az értékorientációk átrendeződéséhez vezet. Ez
kezdetben a posztmateriális értékorientációk térhódításában volt megfigyelhető. Ez azzal volt
összefüggésben, hogy a fiatalok életéhez egyre inkább hozzátartozott, hogy szabadabbak,
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önállóbbak legyenek, hogy változatos életet éljenek, hogy kísérletezzenek, próbálkozzanak
mindenféle dologgal, és azt gondoltuk, hogy ebben a materiális értékek (anyagi javak, család,
stb.) épp az önállósodást korlátozó, vagy kevésbé elősegítő értékrend, mert éppen a
kísérletezésnek, a változtatásoknak szab határt. Ez a nemzetközi irodalomban is elég
közkeletű felfogás: a „dologtalan henyélés” hozzátartozik az ifjúsági életszakaszhoz. 

A nyolcvanas évek második felére azonban az is kitűnt, hogy a posztmodern
érték világban a fiatalok szabadsága azzal is jár, hogy egyre inkább a piac
szereplőivé válnak, értékorientációikban meghatározó válik a médiák, a
fogyasztói ipar. Ez az értékben úgy jutott kifejezésre, hogy mintegy szétváltak,
de ugyanakkor össze is kapcsolódtak a szakmai karrier és a közösségi értékek,
másképpen fogalmazva a munka és szabadidő értékei. 

A karrier értékek esetében felértékelődik az egyén, és a közösségek és minden olyan keret,
ami akadályozza az én megjelenését, háttérbe szorul. Továbbá egyre tudatosabbá válik és
egyre fiatalabb korra tevődik a karrier értékek elfogadása. Az ifjúsági életszakasz egyre
korábbra helyeződése, ugyanakkor egyre idősebb életkorra való kitolódása következtében a
gondtalan henyélés és a próbálkozás, a szabadság és a kötetlenség, mint értékek fontos
tartozékai annak a próbálkozó, kísérletező karrier építésnek, amely egyre fiatalabb korban
kerül megfogalmazásra, felépítése viszont egyre hosszabb ifjúsági életszakaszt követel meg.
A posztmodern korszakban a fiatalok körében a szabadság, vagy az ahhoz közel álló hasonló
típusú értékek - mint például érdekes, változatos élet - már nem ahhoz kellenek, hogy
önállósodjanak, mert ez már természetes, hanem ahhoz, hogy normális életet alakítsanak ki
maguknak, amelyben a közösségi értékek a szabadidő tevékenységekre helyeződnek át. Az
intenzív munka és tanulás világához hozzátartozik a feloldódás, a tombolás, azaz mintegy
abszolút követelménnyé teszi a szabadidő felszabadult, gondtalan eltöltését, a barátokkal való
együtt létet, új ismeretségek megszervezését. Ez az értékorientációs váltás együtt jár a nemek
közötti emancipációval, a szingli életforma terjedésével, illetve a feszültségoldó technikák
fokozott használatával is. 

A 2007. évi Sziget vizsgálatban módunk nyílt a magyar és európai fiatalok
értékorientációjának összehasonlító vizsgálatára. Azt találtuk, hogy a magyar és a külföldi
fiatalok alig térnek el értékválasztásukban, mindkét csoport az igaz barátságot tartja a
legfontosabbnak az általunk felkínált 19 érték közül, s a vallásos hitet a legkevésbé. Kisebb
eltérés mutatkozik néhány konzervatív érték tekintetében (tradíciók tisztelete, családi
biztonság, udvariasság, nemzet szerepe, vallásos hit), úgy tűnik, hogy a magyar
szigetlátogatók fontosabbnak tartják ezeket, mint a külföldiek. A gazdagság ugyancsak jobban
preferált érték a magyar, mint a külföldi fiatalok körében. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy
éppen ezek az értékek azok, amelyeket a szigetlátogató magyar fiatalok kevésbé éreznek
sajátjuknak, mint amit az Ifjúság 2004 adatai mutatnak. Ezzel ellentétben körükben magasabb
azoknak az aránya, akik fontos értéknek tartják az érdekes életet, a kreativitást, a változatos
életet, ami azt jelzi, hogy a Szigeten megforduló magyar fiatalok közelebb állnak külföldi
társaikhoz, mint a fiatalok egésze.

A magyar fiatalok csoportját részleteiben vizsgálva megfigyelhető, hogy bizonyos
értékek – így egyes belső értékek (szerelem/boldogság, belső harmónia, békés világ) és egyes
konzervatív értékek (családi biztonság, tradíciók tisztelete, vallásos hit) - fontosabbak a
lányok számára, míg a gazdagság, hatalom, változatos élet a fiúk számára. A szigetlátogatók
körében is megfigyelhetjük, hogy a belső értékek és egyes konzervatív értékek fontosabbak a
lányok, mint a fiúk számára, ugyanakkor azt is, hogy a fiatalok egészét tekintve „fiúsabb”-nak
tekinthető értékek esetében a két nem közeledése látszik kirajzolódni. Ez valószínűleg a
szigetlátogatók magasabb iskolai végzettségével és magasabb státuszával van
összefüggésben, a részletesebb elemzéshez további vizsgálatok szükségesek.
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Értékek átlaga nemek szerint (ötfokozatú skálán 1 a legkisebb 5 a legnagyobb érték) 
Ifjúság 2004 (N=8000) Sziget 2007 magyarok

(N=750)
Sziget 2007 külföldiek

(N=413)
Férfiak Nők Együtt Férfiak Nők együtt Férfiak Nők  együtt

Igaz barátság 4,67 4,71 4,69 4,78 4,79 4,78 4,59 4,78 4,68
Szabadság 4,56 4,46 4,51 4,67 4,64 4,65 4,62 4,48 4,55
Szerelem/boldogság 4,72 4,81 4,77 4,50 4,73 4,60 4,59 4,69 4,64
Belső harmónia 4,5 4,74 4,62 4,33 4,70 4,50 4,49 4,61 4,55
Családi biztonság 4,78 4,85 4,81 4,38 4,63 4,49 4,26 4,36 4,31
Békés világ 4,6 4,72 4,66 4,02 4,39 4,19 4,29 4,50 4,39
Érdekes élet 4,00 3,78 3,89 4,36 4,44 4,39 4,41 4,47 4,44
Kreativitás 4,05 4,03 4,04 4,21 4,41 4,30 4,06 4,20 4,13
Változatos élet 3,96 3,82 3,89 4,27 4,43 4,34 4,18 4,27 4,23
Udvariasság 4,31 4,41 4,36 4,09 4,04 4,06 3,70 3,85 3,77
Vezetésre és döntésre való
jog

3,75 3,71 3,73 3,93 3,92 3,92 3,87 3,90 3,88

Egység a természettel 4,07 4,10 4,08 3,86 4,09 3,96 3,94 4,07 4,00
Szépség világa 3,82 3,84 3,83 3,51 3,61 3,56 3,40 3,18 3,30
Tradíciók tisztelete 3,87 3,94 3,90 3,64 3,68 3,66 3,23 3,43 3,33
Társadalmi rend 3,79 3,72 3,75 3,54 3,65 3,69 3,58 3,79 3,68
Gazdagság 3,74 3,58 3,66 3,56 3,47 3,52 3,24 3,25 3,25
Nemzet szerepe 3,64 3,57 3,60 3,37 3,14 3,27 2,79 2,91 2,84
Hatalom 2,78 2,46 2,62 2,83 2,56 2,71 2,73 2,87 2,80

EIKKA 2007
Azt láttuk, hogy annak ellenére, hogy a vallásos hit nem tartozik a szigetlakók

leginkább preferált értékei közé, a szigetlátogatók között is találunk vallásos fiatalokat. Az
Ifjúság 2004 adataihoz képest azonban arányuk mindenképpen alacsonyabb, hiszen míg ott a
fiatalok egytizede jelezte, hogy az egyház tanításait követő módon vallásos, s további 48%-uk
a maga módján vallásosként definiálta önmagát, addig a Szigeten megforduló magyar fiatalok
3,6%-a tartozik az előbbi és 38,3%-a az utóbbi csoportba. Mindezek az adatok ugyanakkor a
vallás nagyobb jelenlétét mutatják, mint a külföldi szigetlátogató fiatalokra vonatkozó adatok,
akiknek összességében egyharmada jelezte a valláshoz való pozitív viszonyát.

Vallásosság (magyarok, N=750 és külföldiek, N=413)

3,6

4,1

38,3

29,1

4,5

6,3

36,3

45,8

15,9

13,3

1,4

1,5

magyarok

külföldiek

0% 20% 40% 60% 80% 100%
Vallásos vagyok, az egyház tanítását követem Vallásos vagyok a magam módján
Nem tudom megmondani, hogy vallásos vagyok-e vagy sem Nem vagyok vallásos
Nem vagyok vallásos, határozottan más a meggyõzõdésem válaszhiány

SZIGET KUTATÁSOK 1999- 2007                                                                EIKKA

Kérdõív alapján: magyarok (N=750) külföldiek (N=413) 

Vallásosság - Sziget 2007

A tradíciókhoz való vallásos viszonyulás jól megragadható a Szigeten és a Félszigeten
készített interjúkban is. Az interjúk megerősítik a formalizált kérdések alapján kirajzolódó
különbségeket a nyugat európai fesztiválozók között.7 

                                            
7  Az interjúkat Bartus Katalin készítette.



34

Gábor Kálmán – Szemerszki Marianna:  SZIGET FESZTIVÁL 2007 EIKKA
2007.

Bár a legfiatalabb szigetlátogatók körében (a legfeljebb 17 éveseknél) a valláshoz való
viszony megegyezik a külföldiek körében mérttel, ez nem jelent egyértelműen
elvallástalanodást, hiszen éppen ez az a korosztály, amelyik leginkább keresi a helyét a
világban, s emiatt vélhetően a leginkább ambivalens és a legkevésbé kiforrott módon
vélekedik az értékek, így a vallás tekintetében.

A vallás és tradíciók kérdésében az erdélyi magyarok állnak szemben a
magyarországi magyarok, románok és nyugat európai szigetlakókkal szemben.
Az interjúkat tekintve úgy tűnik, hogy az erdélyi magyarok életében még
mindig fontos szerepet játszanak a hagyományok: 

„Fontos, járok népi táncra, népi bútorfestést is művelem, népdalokat énekelek, udvarias
vagyok, bár előfordul, hogy sietek. Az ünnepeket is nagyon szeretem és tisztelem.”
(Noémi, 22, Nyárádkarácsony)

„Nagyon jó dolog a hagyományőrzés. Ami után befejezem a tizenkettediket, elkezdem a
lovaglást és az íjászatot. Karácsony, Húsvét szép a maga módján, de kár hogy nem tartjuk
meg rendesen. A Karácsonyban az a szép, hogy ott az egész család. Húsvétkor ott vannak a
locsolók. Ennyi év néptánc alatt volt vagy hatfajta viseletem otthon. Az osztályom
háromnegyede már táncolt valamit. Annyira hagyományos, hogy hozzám Húsvétkor egy veder
vízzel jönnek és nem kölnivel.” (Tekla, 18, Temesvár) 

„Fontosnak tartom őket, pl. a néptánc is érdekel, de nem szeretem, ha valaki túl fontosnak
tartja, tehát ha valaki teljesen konzervatív. Pl. hogy az istenképeket a falon kell hagyni, mert
az úgy szokás.” (Magdi, 17 Csikszentmárton) 

Ezzel szemben a budapesti Anita (16) egyenesen elutasította a néphagyományokat:

„Nem vagyok nagy hagyománytartó, örülök, hogy ebben a korban élek. Régebb megmondták,
hogy kivel házasodjanak, szerintem nem volt jó. Fontos, hogy a Karácsonyt együtt töltsük a
családdal. Népmese, népviselet…hát szerintem, gáz. Amikor meghalt a dédmamám, sirató
asszonykórus vette körbe, és elég érdekes volt, inkább lehangoló.” 

Hasonló véleménye volt Moni-nak (17, Déva) is: 
„A hagyományok nem tűnnek valami nagyon fontosnak…a világ fejlődik és egy adott
pillanatban minden elvesztődik…kell a fejlődés! (Tradiţia nu mi se pare ceva foarte
importantă…lumea evoluează şi la un moment dat totul o să piardă…trebuie să evoluăm!)”

A külföldi interjúalanyok közül többen nem is igazán értették a tradíció szó valódi értelmét,
addig az erdélyi magyar alanyok közül többen is tudtak magánéleti példát felhozni. Ha
tradíciókról volt szó, a külföldiek inkább a világszerte népszerű és ismert ünnepekre
gondoltak, mint a Karácsony és a Húsvét, az erdélyi magyarok viszont inkább
néphagyományokból, népszokásokból hoztak példákat. Alex szeretettel gondolt a tradiciókra
és sajnálatát fejezte ki, hogy például Németországban szinte nem is léteznek már
hagyományok. 

“Néha féltékeny vagyok, azt hiszem, hogy Kelet-Európában de még Francaországban is
nagyon szoros kapcsolat van a tradíciókkal, sokkal inkább jelen van. Úgy gondolom, hogy
Németországban minden csak új ipari dolgokkal van lefedve  és mi mindent egyformára
készítünk. (Sometimes I`m jealous. I think that in East Europe, but even in France, have a
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very strong relationship with the traditions, it’s more present. Sometimes I think in Germany
everything is just surfaced by new industrial things and we have made everything equal.)”

“Úgy gondolom, hogy ha idős leszek, nem lesz mit mondjak az unokáimnak,
mert az én nagyszüleim sem tanítottak semmi különösre, mert a világ kezd
kicsit ugyanolyan lenni. (I think when I will be old, I don`t have to much to tell
to my grandchildren because my grandparents didn`t teach me anything
special, because the whole world getting to be little bit the same.)” 

(Julio, 20, Olaszország)

A vallást illetően már lazább csoportok alakultak ki és az arány is megfordult. Míg a
külföldiek sokkal nagyobb arányban mondták magukat ateistának, addig az erdélyiek
leginkább, de a magyarországi magyar interjúalanyaim többsége bevallotta, hogy hisz
valamiféle entitásban. A vallást magát viszont interjúalanyaim már egy átértelmezett
formában használták. Azaz nem feltétlenül Istenben és nem egy adott fő vallás
tanításaiban, hanem valami megmagyarázhatatlan felsőbb hatalomban hittek. 

„Az embernek szüksége van arra, hogy higgyen valamiben, az, amiben hisz, reményt adjon
neki, támaszt. Lehet az Isten, Allah, akármi.” (Orsi, 23, Brassó) 

„Nem vagyok vallásos, nem tudom, hogy hiszek vagy sem, dilemmában vagyok, valószínű,
hogy létezik valamiféle magasabbrendű entitás, nem kell feltétlenül Isten legyen, de valami
van fent. (Nu sunt religioasă, nu ştiu dacă cred sau nu, sunt în dilemmă, probabail că există
ceva entitate supremă, nu trebuie să fie neapărat Dumnezeu, dar e  ceva sus.)” (Moni, 17
Déva)

„Hivő vagyok, hiszem, hogy van egy Isten, Allah vagy Buddha, de nem imádkozok igazán.
Templomba ünnepekkor el-elmegyek, noha nem volt nálunk divat, nagymamámmal mentünk,
vagy amikor úgy érzem, Kolozsváron is bemegyek, gondolkodok és kérek vagy bocsánatot
kérek.” (Antónia, 22, Csíkszereda) 

„Ha belegondolok, tényleg nagyon sokat változtam, a vallás fele fordulásom, az Isten fele
fordulásom, az egészségemre való vigyázás, az emberek felé fordulás, az életcéljaim, de nem
tudok konkrét eseményt kiemelni. Egy olyan jó 2-3 éve kezdett fokozatosan változni minden
bennem.” Mit értesz a vallás fele forduláson? „Gyakorlom is a vallást, de annyira nem kötöm
a templomhoz.” Miben hiszel?” Az emberekben, de hiszek Istenben is, hiszek a fejlődésben,
bármiben való hit, egy nagyon megtartó erő tud lenni.” (Noémi, 22, Nyárádkarácsonyfalva)

Mint látjuk, és mint a további interjúkból is kiderül, sem a magyar sem a román
interjúalanyok nem ragaszkodnak egy adott valláshoz és végképp nem a vallási
intézményekhez és vallási szereplőkhöz. 

„Nekem nincs kapcsolatom a vallással, mert nálunk a vallás egy üzlet, papok külföldi kocsik
nélkül nem léteznek, a legnagyobb cigány… csak a látszatért építtetett templomot. (…) Az
apácák…jaj nem is beszélek róluk. Lehajtott fejjel közlekednek, mert a platinaláncok lehúzzák
a nyakukat. (Eu nu am treabă cu religia, la noi religia e o afacere, preoţi fără masini străine
nu există, cel mai mare ţigan, a făcut o biserică numai pentru imagine. (…) Măicuţele …vai
nici nu vorebesc de ele. Maicuţele merg aplecate, lanţurile de platina le tragă gâtul in jos.)” –
panaszkodott Roland (19)
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Külföldi interjúalanyok közül ketten is magánéleti csalódásból kifolyólag távolodtak el
Istentől. Julio-t a különböző vallási nézetekből kirobbant háborúk miatt taszította a vallás
gondolata. Eric (24, Hollandia), Erin (26, Ausztrália), Alex (23, Németország) semmiféle
felsőbb hatalomban nem hittek, csak a fizikában.
 

„A vallásról egészen kellemes vitákat lehet folytatni. Tetszenek azok az
emberek, akiknek komoly véleményük van a vallásról, mert nekem nincs. (…)
én azt hiszem minden csak fizika…(…) Én csak turisztikai okokból járok
templomokba. (Religion could be a really nice argument. I like people who
have real opinion about religion, because I don’t have that knowledge about
religion. (…) I think it’s all physics. (…) I go to church only for touristic
matters.)” – magyarázta Alex.

Ugyanakkora vallásosság, a hit nemcsak tradicionális formában nyilvánulhat meg. A
vallásosság szerepet játszhat az alternatív életformák, életmódok kialakulásában. Nem minden
fiatal akar pozíciót elfoglalni a domináns társadalomban. Az egyre növekvő anyagiasság és a
piachoz igazodó verseny kitermeli az ellenkezőjét is: fiatalokat, akik fellázadnak ezen
elvárások ellen. Nem a társadalom zárja ki őket, hanem inkább ők zárják ki magukat néhány
lehetőségből és azokat az értékeket követik ehelyett, amelyeket Ronald Inglehart (1990, 1997)
„posztmateriális értékeknek” nevez. Azaz az egyén kiteljesedésére, idealista célokra
koncentráló, valamint az alternatív közösségekhez való csatlakozást hirdető értékeket. A New
Age Travellers és különböző misztikus vagy „ezoterikus” filozófiák újfajta előrejutási
lehetőségeket és új hitrendszereket kínálnak. Az új vallások és kultuszok szintén ilyen
alternatívákat kínálnak. A fiatalok elől járnak az új posztmodernizációs úton, hogy ezek közül
melyik értékorientáció, ezen belül az alternatív értékek milyen mértékben és mennyire
lesznek dominánsak, az országokon és az intézményes kereteken áll. Különböző térségek
vagy társadalmi rétegek fiataljai valószínűleg beletartoznak valamelyik kategóriába, és az első
legalábbis vonzóbbnak tűnik, mint a második, bár sok kísérő probléma jár vele. A harmadik
kategória mintegy kialakulóban van Kelet-Európában és talán jobban jellemző a bőségi
társadalmakra. Ebben a vonatkozásban is úgy tűnik megfigyelhető a magyarok és a külföldiek
közötti különbség, ha úgy tetszik egy kelet-nyugati tengely, azaz a különböző vallási,
életforma irányzatok elfogadottsága sokkal nagyobb a nyugat-európai, mint a magyar fiatalok
körében. A következő grafikonon azt látjuk, hogy a magyar fiataloknak egyötöde, a
külföldieknek több mint egyharmada fogadja el a scientológia híveit, a keresztény szekták
esetében nem egészen egyharmad, illetve több mint kétötöd a fenti arány. A new age
mozgalmat pedig a magyar fiatalok egynegyedével szemben a külföldieknek több mint
kétötöde fogadja el. Közel hasonló viszont a krisnatudatúak elfogadása. Azaz igaz ugyan,
hogy megfigyelhető a kelet-s nyugati különbség, de nálunk is megindult a posztmodernizáció
részeként az életmódok, életformák felé való orientáció a hitek és értékek egyéni,
individualizált formáinak, illetve kultúrák sokféleségének elfogadása. 
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Vallási mozgalmakhoz való viszony -Sziget 2007
magyarok (N=750) külföldiek (N=413)
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A Sziget-látogatók problémaérzékenysége és jövőképe
A fiatalokat leginkább érintő problémakörök között a munkanélküliség áll az első

helyen, ami – egy némileg más kérdésfeltevést alkalmazva – a tavalyi évben is listavezető
volt. Míg tavaly a társadalom egészére koncentrálva a kérdést e mögött szorosan megjelentek
a környezetvédelmi és egyéb társadalmi problémák, idén, a fiatalok helyzetét állítva
középpontba, érthető módon sokkal inkább előtérbe kerültek a fiatalok életvitellel kapcsolatos
problémái (drogfogyasztás, bűnözés, alkoholfogyasztás stb.). Figyelemre méltó ugyanakkor,
hogy minden harmadik-negyedik fiatal az első három hely valamelyikére sorolta az unalmat,
mint problémát. Ezt éppúgy megtaláljuk a legfiatalabbaknál, mint az idősebbeknél, a
dolgozóknál vagy a jelenleg tanulóknál. Ezzel egyidejűleg a magányosság, a társas
kapcsolatok hiánya is sokak szerint igen nagy probléma, amelyben némi életkor-specifikus
sajátosság is megfigyelhető, hiszen a 20 év alattiak ritkábban sorolták előre. A magyar
fiatalok tradicionális minta követésére utal az is, hogy „a példakép hiánya” az előkelő hetedik
helyre került megelőzve az etnikai konfliktusokat, illetve „emberi jogok tiszteletben nem
tartása” állításokat.

A fiatalok legégetőbb problémái - az első három legfontosabb probléma említési arányai
(magyarok, N=750)

1.
helyen

2.
helyen

3.
helyen

1-3 hely
együtt

munkanélküliség 36,7 7,6 4,4 48,7
drogfogyasztás 8,4 11,9 9,9 30,1
unalom 7,3 9,5 11,7 28,5
az egészséges életmód hiánya 4,3 5,9 7,5 17,6
magányosság/társas kapcsolatok hiánya 3,3 7,9 5,5 16,7
bűnözés 3,1 7,5 5,7 16,3
példaképek hiánya 3,1 6,0 6,8 15,9
a fiataloknak kevés a pénzük 4,9 6,1 4,3 15,3
alkoholfogyasztás 4,3 5,5 4,4 14,1
etnikai konfliktusok 4,4 4,5 3,5 12,4
a szülők válása 1,6 3,1 6,4 11,1
túlságosan magas iskolai-munkahelyi elvárások 3,6 3,3 3,5 10,4
emberi jogok tiszteletben nem tartása 1,9 2,5 5,5 9,9
a fiatalok-felnőttek ellentétei 2,5 2,1 2,3 6,9
a fiatalokat nem veszik komolyan 2,3 2,9 1,6 6,8
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környezetvédelmi problémák 1,6 2,5 2,5 6,7
a nacionalizmus növekedése 1,9 2,3 1,7 5,9
az idegenek kiszorítják a hazai fiatalokat a
munkahelyekről 1,1 2,1 1,9 5,1
sok információ éri egyszerre az embert 0,8 1,3 1,7 3,9
a globalizáció növekedése - 0,9 2,3 3,2
nemek közötti konfliktusok 0,1 0,8 1,5 2,4
válaszhiány 2,9 3,8 5,6 -

EIKKA 2007
A legfiatalabbak – a legfeljebb 17 évesek – válaszai sok esetben gyökeresen más

jellegzetességeket mutatnak, mint a többi korcsoporté. Az első három hely együttes arányait
tekintve körükben a legtöbben a drogfogyasztást látják a legnagyobb problémának (44,4%-uk
tette az első három hely valamelyikére), míg a második helyen az unalom (27,0%), a
harmadik-negyedik helyen pedig a bűnözés és a munkanélküliség áll (25,4%-25,4%).
Mindezeket a szülők válásának említése követi (23,8%), ami azt jelzi, hogy ez a korosztály
még igen erőteljesen igényli a család jelenlétét. A munkanélküliség problémája érthető módon
gyakrabban foglalkoztatja azokat, akik 25 évesek vagy annál idősebbek, s természetesen a
leginkább érintetteket, a már dolgozókat, vagy a jelenleg inaktív nem tanulói státuszban
lévőket.

A külföldi fiatalok válaszai némileg eltérnek a magyarokétól. Bár a legfontosabb
helyen a munkanélküliség áll körükben is (37,0%-uk tette az első három hely valamelyikére),
ugyanakkor esetükben nagyobb szerepet kapnak az olyan társadalmi problémák, mint az
etnikai konfliktusok és az emberi jogok tiszteletben nem tartása. A külföldiek a
tradicionálistól való eltávolódását, az alternatív életmódok iránti érzékenységét mutatja az is,
hogy sokkal kevésbé tartják problémának a példaképek hiányát mint a magyar fiatalok (az
első három helyen a magyar fiataloknak 15,9%-a, a külföldieknek viszont 6%-a említi ezt a
problémát). Miután a külföldiek többsége olyan országból jött, ahol ezek a konfliktusok
valószínűleg nem, vagy nem sokkal élesebbek, mint Magyarországon (a külföldi kérdezettek
90,8%-a valamely másik EU-tagország lakója), a válaszokban mutatkozó eltérések oka
minden bizonnyal a nagyobb fokú érzékenységben és az eltérő politikai kultúrában keresendő.
Ugyanakkor az etnikai problémákkal szemben megnyilvánuló nagyobb fokú érzékenység
okaként az is szerepet játszhat, hogy a legnagyobb arányban megkérdezett külföldiek olyan
országokból érkeztek, ahol jelentősebb arányú bevándorló-réteg található (Franciaország,
Németország, Hollandia). 

A fiatalok legégetőbb problémái - az első három legfontosabb probléma említési arányai
(külföldiek, N=413)

1. helyen 2. helyen 3. helyen 1.3 hely
együtt

munkanélküliség 20,6 7,7 8,7 37,0
drogfogyasztás 6,5 10,9 8,7 26,1
etnikai konfliktusok 9,0 8,0 7,5 24,5
bűnözés 7,0 8,7 8,2 23,9
az egészséges életmód hiánya 5,3 7,7 7,5 20,5
alkoholfogyasztás 6,3 6,5 8,7 21,5
emberi jogok tiszteletben nem tartása 5,3 5,1 5,3 15,7
unalom 4,6 4,8 5,6 15,0
környezetvédelmi problémák 5,1 4,4 5,1 14,6
magányosság/társas kapcsolatok hiánya 2,4 6,1 4,6 13,1
a fiatalokat nem veszik komolyan 3,1 4,1 4,4 11,6
a szülők válása 2,4 2,7 6,5 11,6
a fiatalok-felnőttek ellentétei 5,3 2,2 1,9 9,4
a fiataloknak kevés a pénzük 2,7 3,4 1,9 8,0
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a nacionalizmus növekedése 1,5 4,6 1,9 8,0
Információhiány 1,9 2,2 3,1 7,2
példaképek hiánya 1,9 1,0 3,1 6,0
túlságosan magas iskolai-munkahelyi elvárások 2,4 2,2 1,2 5,8
nemek közötti konfliktusok 1,2 1,0 3,1 5,3
a globalizáció növekedése 0,2 1,9 2,2 4,3
Válaszhiány 5,1 4,9 4,9 -
Munkanélküliség 20,6 7,7 8,7 37,0

EIKKA 2007
Mind a magyar, mind a külföldi Sziget-látogatókra jellemző, hogy saját jövőjüket

illetően kevésbé pesszimisták, mint a társadalom egészére vonatkozóan, ugyanakkor a
külföldi fiatalok összességében mindkét dimenzióban (saját ill. társadalmi jövő) sokkal
optimistábbak. Míg a magyar fiatalok a társadalomra nézve egyértelműen pesszimista
jövőképet vázolnak fel, addig a külföldiek inkább optimisták e téren, s személyes helyzetüket
tekintve is jóval nagyobb mértékű a derűlátásuk. A saját jövő és a társadalom jövőjének
megítélése terén hosszú évek óta igen markáns eltéréseket tapasztalunk a magyar Sziget-
látogatók körében, s úgy látszik, ez a külföldiekre is jellemző, még ha a különbségek kevésbé
látványosak is. Ennek oka részben az lehet, hogy a Sziget-látogatók maguk is úgy érzik, hogy
az átlagosnál jobb körülményekkel és esélyekkel indulnak neki az életnek. (Mind a magyar,
mind a külföldi fiatalok túlnyomó többsége a középosztályba, sokan közülük a felső
középosztályba sorolta magát.) A fiatalok esélyeiről általában viszont már kevésbé kedvezően
vélekednek, ami feltehetően részben személyes tapasztalataikra, részben a média által
közvetített képre vezethető vissza.

Társadalom jövője, saját jövő - magyarok (N=750) és külföldiek (N=413)
magyarok külföldiek

társadalom saját jövő társadalom saját jövő
pesszimistán 49,7 13,6 24,5 6,3
optimistán 25,7 65,5 52,1 81,8
is-is 23,2 19,2 21,6 11,4
válaszhiány 1,3 1,7 3,9 0,5

EIKKA 2007
Mind a magyar, mind a külföldi fiatalok esetében megvizsgáltuk azt, hogyan viszonyulnak
szüleik értékrendjéhez, hogyan helyezik el a fiatalok csoportját a társadalom egészében,
milyen a fiatalok ifjúsági identitása, amelyet Jürgen Zinnecker nyomán ifjúságcentrizmusnak
nevezünk. Zinnecker azt állítja, hogy a Bourdieu-féle társadalmi viszonyokat reprezentáló
mezőben az ifjúság önálló csoportként jelenik meg (Zinnecker 1992). A különféle faktorok –
társadalmi aktivitás, kulturális ízlés, ifjúsági csoportstílusok – meghatározzák és befolyásolják
az ifjúság helyét a társadalmi térben, ami a horizontális tengely baloldala, amelyben a kulturális
tőke a meghatározó és a gazdasági tőke szerepe elenyésző. A Zinnecker-féle képben tehát a
származási, osztály-, iskolázottsági és nemek szerinti kötöttségektől megszabaduló ifjúság
körvonalazódik, amely az individuum szintjén alakítja a társadalomhoz való viszonyát,
társadalmi orientációs és cselekvési mintáit. Ez együtt jár a felnőtt társadalomtól való
elkülönüléssel, ami az ifjúságcentrizmusban/fjúságközpontúságban fejeződik ki.

Az ifjúságcentrizmusban fejeződik ki az a nem ritkán konfliktusos viszony is, amely a
fiatalok részéről a felnőtt társadalom kultúrája iránt megnyilvánul. A felnőtt szerepek, ha
megfelelő stratégiát, irányt kínálnak, pozitív mintát is jelenthetnek, de még inkább negatívat –
reprezentálva az uralmi/hatalmi kontrollt, a kompromisszumon alapuló morált. Az ifjúságcent-
rizmus tehát a két szélső pólus erőterében a fiataloknak egyrészt pragmatikus – relatíve pozitív
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–, másrészt idealisztikus – negatív – orientációja a felnőtt társadalomhoz (Watts–Zinnecker,
1992).

Az ifjúságcentrizmust Jürgen Zinnecker vizsgálta kiemelve azt a variánst, amely a
fiataloknak a felnőtt társadalomhoz való pozitív viszonyát mutatja meg. A felnőtt
társadalomhoz való pozitív viszonyulás magában foglalja a felnőttek tanácsának,
támogatásának elfogadását. A felnőtt minta ekkor igen fontos a fiatalok életében.
Ezzel szemben a negatív variáns – sajátos etnocentrizmusként – olyan ifjúsági
kultúra és politikai attitűd, amelyben a fiatalok szemben állnak a felnőtt világgal.
Ez a negatív variáns az ifjúsági kultúra és politikai attitűd más analízisekben is
megtalálható (lásd e kötetben Watts–Zinnecker: Az ifjúsági kultúra a német
fiatalok körében: az ifjúságcentrizmus hatásai) (Watts–Zinnecker, 1988).
Az ifjúságcentrizmus tehát a felnőtt társadalom mintakövetését elutasítva

mintegy motorja az olyan ifjúsági kultúrának, amely az ifjúságot a Bourdieu-féle társadalmi
mezőben önálló társadalmi csoportként jeleníti meg. Az ifjúságcentrizmust Zinnecker és
munkatársai skálával mérték. Az ifjúságcentrizmus-skála első változata 25 itemből állt, amely
öt problémakört ölelt fel (Fischer, 1985). A meghatározó problémakörök a következők: (1)
viszonyulás a hatalmi diszkriminációkhoz, (2) a felnőttek tapasztalatának, privilégiumának
elfogadása, (3) személyes bizalom és attitűd a felnőttek és szülők felé, (4) elidegenedés és
függetlenség a felnőttektől és (5) a felnőttek hatalmának elismerése, de azok megértésének
hiánya. A rövidített, 10 itemes változat is tartalmazza a fenti dimenziókat. (Fisher, 1985 és
Zinnecker—Watts, 1988). Az ifjúságcentrizmus skála az itemek 4 válaszértékének
összeadásával készül, amelyben az 1-es a legkisebb, 4-es pedig a legnagyobb értékének
összeadásával készült. Az így kapott értékekre quadrilist készítettünk. A legnagyobb értéket
tartalmazó quadrilis az ifjúságcentrista, a legalacsonyabb pedig a felnőtt minta-követést
mutatja. Az ifjúságcentrizmus-skála teszteléséről lásd: Rost, Jürgen—Georg, Werner:
Alternative Skalierungsmöglichkeiten zur klassischen Testtheorie am Beispiel der Skala
„Jugendzentrismus”. ZA-Information (Zentralarchive-Information), Köln, 1991. Mai, 52—75.
(Rost—Georg, 1991).

 Mind a magyar, mind a külföldi Sziget-látogatók körében jellemző, hogy – amellett,
hogy alapvetően elismerik szüleik érdemeit – lázadnak is a szüleik, illetve a szüleik
értékrendje, életszemlélete ellen, s nagymértékben támaszkodnak a kortárscsoportban szerzett
tapasztalataikra, ami figyelembe véve az életkori sajátosságokat egyáltalán nem meglepő.
Inkább érdekes az, hogy ebben a tekintetben a magyar fiatalok semmiben sem térnek el más
országokból érkező társaiktól. Nagyobb eltérés látszik ugyanakkor a társadalom egészéhez
való viszonyt tekintve, ebben a vonatkozásban a magyar fiatalok összességében radikálisabb,
lázadóbb álláspontot képviselnek: kevésbé látják úgy, hogy a társadalom sokat tesz értük,
kevésbé érzik úgy, hogy a felnőtt társadalom megérti őket, s ezzel összefüggésben
természetesen ők maguk is inkább hajlamosak a felnőttek tapasztalatait, tanácsait elvetni.
Ennek oka azonban részben abban is kereshető, hogy a szigetlátogató magyar fiatalok
összességében valamivel fiatalabbak, mint a külföldiek. 
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A fiatalok viszonya a társadalomhoz, szüleikhez (magyarok, N=750)

egyáltalán
nem igaz

Inkább
nem
igaz

inkább
igaz

teljes
mértékben

igaz

válasz-
hiány

átlag-
érték*8

Tulajdonképpen minden rendőr rosszul
bánik a fiatalokkal. 29,5 32,5 26,4 7,5 4,1 2,12

Mindenfelé ellenségeskedést tapasztalok
a fiatalokkal szemben, ami engem
teljesen kiborít.

33,2 35,6 19,5 8,1 3,6 2,03

Az az igazság, hogy a társadalom sokat
tesz a fiatalokért. 22,4 37,6 31,9 4,3 3,9 2,19

A fiatalok nem tűrhetnek el mindent, ha
szükséges vissza kell vágniuk. 9,1 20,1 36,8 30,0 4,0 2,91

Tulajdonképpen sokat köszönhetek a
szüleimnek. 2,8 7,2 16,4 72,0 1,6 3,60

törekszem arra, hogy megértsem a
szüleimet, még ha ez időnként nehezen
is megy.

4,3 9,2 30,3 53,9 2,4 3,37

A fiatalok problémáit valójában nagyon
kevés felnőtt érti meg. 12,8 25,5 40,9 17,5 3,3 2,65

Nem sokat adok a felnőttek
tapasztalatára, inkább a magaméra
hagyatkozom.

20,0 27,1 34,9 15,7 2,3 2,47

A hasonló korú barátaimtól többet
tapasztalok és tanulok, mint a
szüleimtől.

19,9 30,4 30,1 17,1 2,5 2,46

A szüleim állandóan beleszólnak olyan
dolgokba, amelyek nem tartoznak rájuk 38,4 29,2 19,3 10,7 2,4 2,02

EIKKA 2007

A fiatalok viszonya a társadalomhoz, szüleikhez (külföldiek, N=413)

egyáltalán
nem igaz

Inkább
nem
igaz

inkább
igaz

teljes
mértékben

igaz

válasz-
hiány

átlag-
érték*

Tulajdonképpen minden rendőr rosszul
bánik a fiatalokkal. 25,7 27,4 32,9 9,0 5,1 2,27

Mindenfelé ellenségeskedést tapasztalok
a fiatalokkal szemben, ami engem
teljesen kiborít.

22,0 30,0 34,4 7,7 5,8 2,30

Az az igazság, hogy a társadalom sokat
tesz a fiatalokért. 8,5 24,0 54,0 10,2 3,4 2,68

A fiatalok nem tűrhetnek el mindent, ha
szükséges vissza kell vágniuk. 29,8 25,9 29,5 9,2 5,6 2,19

Tulajdonképpen sokat köszönhetek a
szüleimnek. 0,7 4,6 20,3 70,9 3,4 3,67

törekszem arra, hogy megértsem a
szüleimet, még ha ez időnként nehezen
is megy.

4,6 7,3 31,5 53,8 2,9 3,38

A fiatalok problémáit valójában nagyon
kevés felnőtt érti meg. 16,7 30,5 38,0 11,6 3,1 2,46

Nem sokat adok a felnőttek
tapasztalatára, inkább a magaméra
hagyatkozom.

34,9 27,6 29,1 4,8 3,6 2,04

A hasonló korú barátaimtól többet 22,8 26,6 35,8 11,1 3,6 2,37
                                            
8 1=egyáltalán nem igaz, 4=teljes mértékben igaz
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tapasztalok és tanulok, mint a
szüleimtől.
A szüleim állandóan beleszólnak olyan
dolgokba, amelyek nem tartoznak rájuk 38,0 27,4 23,2 7,3 4,1 2,00

 EIKKA 2007
*1=egyáltalán nem igaz, 4=teljes mértékben igaz

A Sziget-látogatók és az ifjúsági kultúra
Az ifjúsági identitáshoz szorosan kapcsolódik az ifjúsági kultúra kérdése, helyesebben

fogalmazva az a szocializációs folyamat, amikor a fiatalok egyre inkább kortárscsoportokhoz
kötődve sajátítják el, illetve alakítják ki azokat az értékeket, életmódokat, melyek szükségesek
lesznek felnőtt karrierjük kialakításához. Ezeknek egy része (olyan, mint a zenei irányzatok,
öltözködési stílusok) egyre inkább a piac által befolyásolt, más része olyan életforma, amely a
piac által megkívánt, illetve az individuális karriert leginkább kifejező életformához
kapcsolódik (mint pl. a szingli életforma), vagy pedig éppen a piac által felkívánt életmódok
elutasításához kötődik, mint például a globalizáció ellenes mozgalom. 

A fiatalok csoport-hovatartozása - magyarok (N=750) és külföldiek (N=413)
elutasítom őket elviselem őket elfogadom őket közéjük tartozom

magyar külföldi magyar külföldi magyar külföldi magyar külföldi
rockerek 3,3 2,2 24,8 19,6 54,5 63,9 15,7 12,3
szinglik 4,9 1,5 22,3 14,0 54,7 61,5 14,5 17,9
globalizáció ellenesek 9,5 4,6 33,3 26,4 47,3 61,7 3,6 4,1
punkok 12,1 5,3 37,3 28,3 45,6 60,5 3,6 3,6
plázákba járók 22,7 9,4 38,4 28,6 34,1 37,3 2,9 1,9
Yuppiek 8,1 9,2 26,5 31,0 38,3 50,1 2,1 1,9
emo rajongók 35,6 12,8 30,7 26,6 23,9 39,2 1,2 1,0
skinheadek 48,3 47,7 26,0 17,7 22,9 32,7 1,1 0,5

EIKKA 2007
A szigetre járó fiatalok között leginkább elfogadott ifjúsági csoportstílus a rockereké. Az

időbeli trendet figyelve viszont ezen ifjúsági csoportstílus háttérbe szorulása figyelhető meg.
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Sziget kutatások 1999-2007                                                        EIKKA

A következő grafikonról az is leolvasható, hogy ez a stílus egyre kevésbé az ifjúsági
identitás része, míg 2002-ben az ifjúságcentristáknak közel egyharmada, a felnőttminta-
követőknek közel kétszerese azonosult a rockerekkel, 2007-benn ez az arány felére csökkent,
és alig figyelhető meg eltérés az ifjúságcentristák és a felnőtt-mintakövetők között.
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Ezzel szemben azt látjuk, hogy olyan - elsősorban a piac világához kapcsolódó - életforma
mint „szingliség” egyre nagyobb elfogadásra talál a Szigetre járó fiatalok, köztük a magyar
fiatalok körében is.
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Továbbá azt látjuk, hogy az ifjúsági identitás egyre inkább a fiatalok piachoz kötődéséhez
kapcsolódik. Az ifjúságcentrizmussal egyre inkább olyan, a piac világához szorosan kötődő
ifjúsági kulturális stílusok kötődnek mint a yuppie-k, a plázába járók és így tovább.
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A yuppie-k közé sorolja magát a Szigetre járó fiatalok alig 2%-a, de az ifjúságcentristáknak
5,1%-a!  A grafikonról az is leolvasható, hogy 2002-hez képest ez egy teljesen új tendencia a
fiatalok között éppenúgy mint a plázába járóknál.
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A magyar fiatalokat a külföldiekkel összehasonlítva azt is látjuk, hogy a piacközpontú ifjúsági
stílusok a magyar fiataloknak inkább jellemzői, mint a külföldieknek. Összefoglalóan azt is
mondhatjuk, hogy a magyar fiatalok ifjúsági identitásnak inkább meghatározója a piac, mint a
piacot posztmodernizációhoz kötődő alternatív életstílus, életforma. Ugyanakkor - mint
korábban is láttuk - az ifjúságcentrista fiatalok nem utasítják el az alternatív életstílust,
mozgalmakat sem. Ezt támasztja alá a globalizáció ellenes mozgalmakhoz való viszonyuk.
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A 2007. évi eredményeket a 2002 évivel összehasonlítva az ifjúságcentrizmus szerepe
csökkent a globalizmus-ellenes mozgalmat elfogadók körében, ugyanakkor csökkent ezen
mozgalmat elutasítók aránya is.

A fiatalokat érintő kihívások és a növekvő kockázatok, a fokozódó verseny és a korai
önállósodás jelentősen megnöveli a fiatalok veszélyeztetettségét (alkohol, dohányzás,
drogfogyasztás, stb.). A magyar 15-29 éves fiatalokra is érvényes azonban, hogy „a kockázat
valójában már nem csak a kevésbé képzettek körében jelenik meg, hanem a kulturálisan
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privilegizált csoportoknál is megtalálható, habár ők más cselekvési stratégiákat dolgoznak ki”.
(Giddens, 1992).9 

ALKOHOLFOGYASZTÁS - SZIGET 2000-2004-2007
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 Sziget 2000 (972) - Sziget  2003  (N=1013)  Sziget 2007 -magyar  (N=750) Sziget 2007-külföldiek  
(N=413)

Az alkoholfogyasztás esetén azt látjuk, hogy még igen nagy a különbség a magyarok és a
külföldiek között. A dohányzás esetében viszont szinte ugyanazon arányokat találtunk a
magyarok és külföldiek között és ezt láttuk a drog kipróbálása esetén is.
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9 Giddens, A. (1992) Modernity and Self-identity (Modernitás és identitás) Cambridge, Polity Press)
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DROGOK KIPRÓBÁLÁSA - SZIGET 2000-2004-2007
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Hangsúlyoznunk kell tehát, hogy a magyar fiatalok centrumba kerülésükkel egyidejűleg a
feszültségoldó technikák használatában utolérték a külföldi fiatalokat, amelyet az ifjúsági
korszakváltás igen drámai fordulatának kell tartanunk.

A globalizáció és annak kihívásai
A Szigetre látogató magyar fiatalok szerint a globalizáció hozzájárult ahhoz, hogy az

elmúlt öt évben a tanulás és a munkalehetőség megnövekedett. Azt is hangsúlyozzák, hogy az
amerikai kultúra egyre nagyobb teret nyert és a multinacionális vállalatok egyre nagyobb
szerepet játszanak az ország életében. A magyar fiatalok sokkal inkább félnek, mint a
külföldiek attól, hogy olcsóbb bérű országokba telepítik a munkahelyeket. 
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A globalizáció várható hatása - az országra
Sziget 2003 (N=972) Sziget 2007-magyarok (N=750), külföldiek (N=413)  
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2003 25,3 21,5 44,3 8,9
2007 23,5 30,4 41,1 5,1

külföldiek- 2007 42,1 19,6 34,4 3,9

Sziget kutatások 1999-2007                                                       EIKKA 

A globalizációnak az ország életére gyakorolt hatását a magyar fiatalok sokkal
kedvezetlenebbül ítélik meg, mint a külföldi fiatalok, azaz alig több mint egyötödük gondolja
úgy, hogy a globalizáció előnyöket okoz. A hátrányokat gondolók aránya pedig egyötödről
egyharmadra emelkedett 2003-hoz képest. 

A globalizáció várható hatása -saját magára
Sziget 2003 (N=972) Sziget 2007-magyarok (N=750), külföldiek (N=413) 

inkább elõnyöket 
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elõnyös is hátrányos is

NT/NV

0 10 20 30 40 50
inkább elõnyöket inkább hátrányokat elõnyös is hátrányos is NT/NV

2003 30,1 19,4 38,5 11,9
2007 32,3 18,7 41,6 7,5

külföldiek -2007 46 18,2 30,8 5,1

Sziget kutatások 1999-2007                                                       EIKKA 

A globalizáció hatása saját magukra nézve kedvezőbb, de jelentősen elmarad a külföldiekétől:
a magyar fiataloknak alig egyharmada hangsúlyozza a globalizáció kedvező hatását, a
külföldieknek több mint négyötödével szemben.

A fenti állításainkat támasztják alá interjúink is. A Szigeten és Félszigeten készített
interjúkból az derül ki, hogy a magyar és romániai fiatalok között többségben vannak azok,
akik nem látnak jövőt és fejlődési perspektívákat szülőhazájukban, ezért csak az emigrációban
látnak megoldást, mások, kisebbségben, dacolva állnak szembe az előző csoporttal, okolva is
őket az ország gazdasági stagnálásáért, és bizakodva a haza fellendülésében, határozottan az
otthonmaradás mellett döntenek, még a kivándorlási lehetőségek ellenére is. 

„Én elégedett vagyok, itt nagyon sok mindent lehet csinálni, és még ezután lehet a
legtöbbet. Én úgy látom, hogy az elkövetkező negyven-ötven év lesz igazán sorsdöntő.” (Péter,
30, Marosvásárhely)
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„Gondolkodtál azon, hogy kitelepedj külföldre? Igen, de ha mindenki így
gondolkodna, mi lenne? Én azért otthon maradok, hogy tartsam a magyarságot, amennyire
lehet.” (Tekla)

Azokat, akik az elvándorlás mellett döntenek, elsődlegesen anyagi szempontok
vezérlik. Ezért sorolnak fel gazdaságilag és nem turisztikai szempontból fontos
országokat, mint ahogyan a külföldi fesztiválozók teszik. 

(Romániában) „Nincsenek megadva a lehetőségek arra, hogy kiteljesítsd magad. Ott van a
politikai része, meg a nép mentalitása. Még ha a politikai helyzet más lenne is, az embereknek
még ugyanaz a mentalitása van, mint ezelőtt. (…) Ha nem boldogulnék anyagilag, ha nem
tudnám megteremteni azt, amire építsek tovább, és lenne lehetőség valahol máshol elkezdeni
valami biztosat, akkor elég meggyőző lenne a kivándorlás.” (Orsi, 23, Brassó)

„Szeretnék minél messzebb elmenni Romániától. Vannak olyan országok, amelyeket
mindenképpen szeretnék megnézni és kipróbálni, pl. Hollandiába szeretnék menni és
Amerikába. De hogy hova telepednék le, csak akkor tudnám megmondani, ha már mindent
kipróbáltam.” (Magdi, 17, Csíkszentmárton)

„Nem, én innen el akarok menni, még ha azt mondják, hogy Unió, még ha azt mondják
is, hogy jobban járnak azok, akik itthon maradnak, én … elhúznék innen mindenképpen.
Anyumék sosem mondták, hogy maradjak, de szerintem öreg koromra visszajönnek. Nem
tudhatom, hogy mi vár rám. Én egyelőre Párizsban látom magam, ahol nagybátyám él s egy
ottani régi lakásban, nagy ablakokkal, ajtókkal.” (Antónia, 22, Csíkszereda)

„Nem egészen vagyok megelégedve, úgy érzem külföldön több lehetőségem volna.”
(Szabolcs, 20, Budapest) 

„Az emberek életfelfogása nem tetszik, emiatt mennék el.” (Dániel, 18, Budapest)

Az erdélyi magyar interjúalanyom közül senki nem kívánt az anyaországba, Magyarországra
költözni, egyrészt, mert gazdaságilag nem jelentene igazán nagy váltást, másrészt, mert 

„itt is ott is idegen vagyok, s ha kimegyek, akkor azt mondják, hogy román, s ha
hazajövök, akkor azt mondják, hogy magyar.” (Sándor, 20, Kovászna) 

Akik pedig otthon maradnának: „Szerencse, hogy nem román vagyok (vihog). Most
ellentmondok magamnak, de én mint magyar kisebbség, gondolom, hogy mindig van valami a
kezében a kisebbségnek.” (Orsi, 23, Brassó) 

„Valahova tartozás jut eszembe, valahova beleszületett az ember. Nagyon örülök, hogy
magyar vagyok. Erdélyi magyarnak különlegesen jó lenni a hagyományok miatt, az itteni
kultúra miatt, az emberek, barátok miatt.” (Noémi, 22, Nyárádkarácsonyfalva)

„A nemzet az nem szabad kihaljon. Nagyon jó magyarnak lenni, jó érzés magyarnak
lenni és magyarul beszélni. Büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok. Bár perfekt beszélek
románul. … az egész magyar történelmet szeretem,… a magyarok olyan történelemmel
büszkélkedhetnek, amiről más népek csak álmodnának. .. Szóval le a kalappal a magyar előtt.
(…) A magyar nép egy olyan akaratos, önfejű nép. Van egy olyan, hogy az itteni
magyarokban másképp van meg a magyarság, mint a magyarországiakban.” (Szilárd, 22,
Brassó)
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Még a vegyes nemzetiségű erdélyi fiatalok is inkább a magyarság mellett döntöttek:
„A nemzet védelme fontos, csak ne csapjon át egy ilyen nacionalizmusba…apu dugd

be a füled, szerintem inkább magyarnak tartom magam, pedig anyum is félig román, apum
teljesen román…inkább magyar…egy gazdag kultúra van mögöttünk, gazdag történelem.” 

(Antónia, 22, Csíkszereda) 

„Szégyellem a román nemzetiséget, inkább magyarnak tartom magam. Moldvában
születtem de nem is ismerem Moldvát. Édesanyámmal magyarul beszélek, apám volt
moldovai.” (Vlad, 23, Nagykároly)

 A nyugat európai interjúalanyok inkább mutattak elégedettséget szülőhazájuk
lehetőségeivel. Bár néhányan haragosan beszéltek hazájuk kormányáról és politikai elveiről.

„Elégedett vagyok, mert ingyen tanulhatok, sok mindent csinálhatsz ott, de ami nem
tetszik, hogy, a kormány azt mondta, hogy nincs meg a hatalma ,hogy szembeálljon az
őrületes fogyasztással, mindent elvéve és mert a politika annyira korrupt és ez kiábrándít,
ezért nem szeretem a politikát. De sokat nyújtanak, ez nyilvánvaló. De ezt csupán a gazdaság
érdekében teszik…erősebb növekedésre van szükségük vagy akármi. Tehát ki tudom használni
a lehetőségeket más dolgokban…Németország nem egy rossz hely élni. Németország mindig
az otthonom lesz, ott a családom és szeretem ott. Nem érthetsz egyet Amerika politikájával,
bár nem sokban különbözik Franciaország vagy Németország politikájától…és nem hiszem,
hogy ez a nemzetvédelemről szólna. A háború azért van, mert sok cég érdekelt a
háborúban…ez minden. Befolyást akarnak. Ez csak katonai agresszió. (I’m satisfied because I
can study for free, there are a lot of things that you can do there, but what didn’t points me
that is the problem that the government said that it didn’t got the power to stand against the
stupidity of consuming, taking everything and that the politics are so much corrupt and that
disappoints me, that’s why I don’t like politics. But they offer a lot, that’s clear. But they do it
only for the economy…they need more increasment or whatever. So I can use opportunities in
other things…Germany is not a bad country to live in. Germany will be always my home, my
family is there and I like it there. You can’t agree with the politics made my America, but it’s
not much different from the politics made in France or Germany…and I don’t believe it’s
about protecting the nation. War is because there are a lot of company interested in
war…that’s all. They want influence. That’s only military aggression.) (Alex, 23,
Németország)

„Csak nem tudom, merre menjek, mert igazából mindenhol nagyjából ugyanaz van,
tudod, Coca Cola és McDonalds mindenhol. Mindenhol az üzlet és én nem szeretem az
üzletet, és azt hiszem Hollandia a legjobb a liberális szabályai miatt. Bár szeretném látni a
világot, de csak utazás szempontjából, nem élnék máshol. (I just don’t know where to go
because it’s pretty much the same everywhere, you know, Coca-cola and McDonalds
everywhere. It’s all business everywhere and I don’t like business and I think Holland is the
best country for those liberal rules. I would like to see the world though but just for traveling
not for living.)” (Simon, 22, Hollandia)
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Az Európai Unióhoz való viszony
Az Európai Unióval kapcsolatban számos pozitívum, félelem és kívánalom is
megfogalmazható. Kérdőívünkben arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon
vannak-e különbségek a magyar és a külföldi fiatalok Unióval kapcsolatos
elvárásai és elképzelései között. Az összehasonlíthatóságra lehetőséget teremt
az, hogy - amint azt már jeleztük - a legtöbb külföldi fiatal az Európai Unió
valamely országából érkezett a Szigetre, tehát „állampolgári jogon” ismerője
az Unióval kapcsolatos lehetőségeknek, problémáknak, s a többi fiatal is
zömében Európában lakik. Nyilvánvalóan a vélemények országok szerint
lennének igazán érdekesek, a kis elemszám azonban nem teszi lehetővé az
ilyen szempontú elemzést. Ugyanakkor külön vizsgáltuk azoknak a válaszait,
akik nem valamely EU-ország állampolgárai, s azokét, akik olyan országból
jöttek, amelyik tagja az Uniónak, ám a válaszokban megmutatkozó eltérések
nem voltak szignifikánsak.
Az Európai Unióval kapcsolatos elvárásokat vizsgálva első pillantásra

szembetűnik, hogy mennyivel erőteljesebb elvárásokat fogalmaznak meg a külföldi fiatalok,
mennyivel többen vannak közöttük, akik az egyes uniós jogokat, célokat nagyon fontosnak
érzik. A magyar fiatalok túlnyomó többsége is fontosnak tartja ugyanakkor ezeket, de annak
mértékét kisebb jelentőségűnek mértük. Egyedül a más tagországban nem ottani
állampolgárként gyakorolható szavazati joggal kapcsolatban figyelhető meg az, hogy a
magyar fiatalok összességében is jóval kevésbé tartják azt fontosnak, mint a külföldiek, sőt
sokan közülük teljesen közömbösek iránta. A külföldiek körében tehát az állampolgári
elvárások magasabbak, amelyek ráadásul gyakrabban vonatkoznak a szabad mozgásra
(utazási, tanulási, munkavállalási célú mobilitás).

EU állampolgárként mennyire fontos – magyarok (N=750)
egyáltalán nem

fontos
kevésbé
fontos

fontos nagyon
fontos

válasz-
hiány

átlag-
érték*

Tanulási lehetőség bárhol az Eu területén. 2,3 3,3 34,9 58,3 1,2 3,51
Az orvosi ellátás és a szociális szervezetek
szolgáltatásaihoz való szabad hozzáférés. 1,5 5,1 40,9 51,2 1,3 3,44

Szabad munkavállalás joga bármelyik EU-s
tagállamban. 2,0 5,7 43,2 48,0 1,1 3,39

Az Eu-s tagállamok közti szabad átjárhatóság. 2,4 7,6 48,3 40,7 1,1 3,29
A kultúrák és a nemzetek sokfélesége. 4,3 13,9 39,2 40,4 2,3 3,18
Szavazati jog a helyi választásokon abban a
tagországban, amelyben élsz. 12,8 33,5 34,0 17,9 1,9 2,58

EIKKA 2007
EU állampolgárként mennyire fontos – külföldiek (N=413)

egyáltalán nem
fontos

kevésbé
fontos fontos nagyon

fontos
válasz-
hiány

átlag-
érték*

Az Eu-s tagállamok közti szabad átjárhatóság. 1,7 4,4 18,9 73,4 1,7 3,67
Tanulási lehetőség bárhol az Eu területén. 1,9 4,6 22,0 68,8 2,6 3,62
Szabad munkavállalás joga bármelyik EU-s
tagállamban. 1,2 5,8 26,4 63,7 2,9 3,57

Az orvosi ellátás és a szociális szervezetek
szolgáltatásaihoz való szabad hozzáférés. 1,7 4,4 27,8 63,2 2,9 3,57

Szavazati jog a helyi választásokon abban a
tagországban, amelyben élsz. 4,1 16,0 40,7 34,4 4,8 3,11

EIKKA 2007
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Az Európai Unió hatásait és a jövőben várható tendenciákat vizsgálva feltűnő, hogy a
magyarok és a külföldiek várakozásai igen hasonlóak, amennyiben mindkét csoport esetében
a tanulási és munkavállalási lehetőségek növekedése a leginkább várható fejlemény az EU-
ban. (A külföldiek esetében ismét szétválasztottuk a már tagországokból jövők válaszait és a
többi országból jövőkét, ám a két csoport tekintetében nem mutatkozott lényegi különbség.) 

Bár a „szép új világ” illúzióját kevesebben osztják, azért megfigyelhető, hogy
alapvetően kevesen számítanak bármilyen kedvezőtlen tendenciára. Ezek között
megjelennek ugyan a társadalmi, politikai problémák, s a tagországok közötti
ellentétek, ugyanakkor kevesen gondolják úgy, hogy mindez akár az Unió
működésképtelenségéhez vezethet. 

A magyar fiatalok válaszait részletesen elemezve feltűnő, hogy az alacsonyan iskolázottak,
legfeljebb szakmunkásképzőt végzettek válaszai nagyobb fokú bizonytalanságról,
pesszimizmusról tanúskodnak, ami – figyelembe véve a Szigetre járók magasabb iskolai
státuszát - arra utal, hogy a Szigeten megforduló fiatalok ebben a tekintetben nem
reprezentálják teljes egészében a magyar fiatalok vélekedését, hanem annál kedvezőbb
álláspontot képviselnek.

Az Európai Unió hatása - magyarok (N=750)
biztosan

nem
következik

be

valószínűleg
nem

következik be

valószínűleg
bekövetkezik

biztosan
bekövetkezik

válasz-
hiány

pont-
érték*

könnyebb tanulási és
munkavállalási lehetőség
az EU-ban

2,7 7,6 44,1 42,1 3,5 79,9

a nők és férfiak közötti
egyenlőtlenségek
csökkentése

8,9 27,9 44,0 12,1 7,1 56,2

társadalmi, politikai
problémák növekedése 6,4 35,2 37,6 14,7 6,1 55,1

jobb, szebb jövő a
polgárok többségének 10,7 26,5 49,3 8,7 4,8 55,1

növekszik a nacionalizmus 7,2 35,9 35,6 12,4 8,9 52,9
nagyobb tolerancia az
idegenekkel és a
kisebbségekkel szemben

13,1 33,5 39,1 9,6 4,8 50,0

az EU-n belül
felerősödnek a régi és új
tagországok ellentétei

8,7 43,7 28,5 11,5 7,6 47,5

a nemzeti kultúrák,
nemzeti sajátosságok
eltűnnek

15,1 37,9 30,4 11,1 5,6 46,1

működésképtelenség a
tagországok között 12,9 46,1 25,9 7,6 7,5 41,8

EIKKA 2007
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Az Európai Unió hatása - külföldiek (N=413)
biztosan

nem
következik

be

valószínűleg
nem

következik be

valószínűleg
bekövetkezik

biztosan
bekövetkezik

válasz-
hiány

pont-
érték*

könnyebb tanulási és
munkavállalási lehetőség
az EU-ban

1,5 10,9 45,5 37,5 4,4 78,0

jobb, szebb jövő a
polgárok többségének 3,9 21,3 60,0 9,7 5,1 63,3
a nők és férfiak közötti
egyenlőtlenségek
csökkentése

7,5 23,7 50,4 13,1 5,3 60,5

társadalmi, politikai
problémák növekedése 2,2 41,2 37,3 13,6 5,8 55,0
nagyobb tolerancia az
idegenekkel és a
kisebbségekkel szemben

8,2 32,7 42,9 10,7 5,6 54,1

működésképtelenség a
tagországok között 3,4 42,4 34,4 12,6 7,2 52,8
az EU-n belül
felerősödnek a régi és új
tagországok ellentétei

7,0 38,5 37,3 11,4 5,8 52,1

növekszik a nacionalizmus 10,4 42,4 30,5 10,7 6,1 47,1
a nemzeti kultúrák,
nemzeti sajátosságok
eltűnnek

18,6 43,6 25,2 6,8 5,8 39,0

EIKKA 2007

A Sziget fiataljai és a tolerancia – magyarok és külföldiek

Kérdőíveinkben évről-évre rendszeresen vizsgáljuk a szigetlátogatók
toleranciáját, előítéleteit. Az előítélet-vizsgálatok klasszikus társadalmi távolság-skálája
különböző etnikumok tagjaira kérdez rá, mi kissé más módon különböző társadalmi
csoportokról, kisebbségben lévőkről (nem csupán népcsoportokról) kértünk véleményeket.
Bár az utóbbi évek kérdőíveiben az általunk vizsgált társadalmi csoportok illetve
megfogalmazásuk némi változáson estek át, elmondható, hogy az állandóan szereplő, tehát
évről-évre rendszeresen vizsgált csoportokkal kapcsolatos vélemények alig változtak. Ezt
leginkább egy olyan index képzésével és évenkénti nyomon követésével tudjuk érzékeltetni,
amelyik pontszámokat rendel az egyes válaszokhoz. Hogy a kapott válaszok távolsága eléggé
nagy, s ily módon az értékelés eléggé differenciált lehessen, az egyes válaszkategóriákhoz
tartozó értékeket 1-től 100-ig határoztuk meg, s az így kapott átlagértékeket rendeltük egymás
mellé. Miután eredeti válaszaink nem tekinthetők skálaértékeknek, a válaszok tartalmához
igazodva, a pontszámokat úgy határoztuk meg, hogy a „közömbös” tartalmat kifejező válasz
értéke 50 legyen.

Vizsgálatunk is azt mutatta, mint számos vizsgálat (lásd például Székelyi-
Csepeli-Örkény: Romakép a mai magyar társadalomban, www.csepeli.hu), hogy a cigányok
az egyik leginkább elutasított csoport a magyar társadalomban. Nem véletlen tehát, hogy a
Szigetre látogatók körében is így van ez, számosan vannak, akiknek ellenérzéseik lennének
azzal kapcsolatban, ha egy roma család költözne a szomszédjukba. (Természetesen az eltérő
kérdésfeltevés miatt a Sziget-látogatók és a már idézett felmérés adatai számszerűen nem
vethetők össze.) A leginkább pozitív fogadtatás évek óta a határon túli magyarokkal
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kapcsolatban van: a magyar fiatalok egyötöde kifejezetten szívesen látná őket
szomszédjaként, s további héttizedük is közömbös lenne velük kapcsolatban, amint a már
idézett vizsgálatban is irányukban voltak a legtoleránsabbak a válaszadók. Kifejezett
elutasítás a Szigetlakók körében is csak ritkán fordul elő velük kapcsolatban.

Adódik persze a kérdés, hogy a Sziget-látogatók véleménye mennyiben
reprezentálja a magyar fiatalok egészének véleményét. Sziget kutatásaink
eredményei trendjükben nem térnek el más vizsgálatoktól: „A többségi
társadalom távolságtartása – mint  oly sok más vizsgálat bizonyította – a
romákkal szemben a zsidókkal szemben a legkisebb, de a kínaiakkal és színes
bőrűekkel szemben érzett elutasítás is számottevő” (Örkény –Székely 2007).  

Feltételezésünk szerint a szigetlakók toleránsabbak a fiatalok egészéhez képest, amit nemcsak
a kérdőíves adatok, hanem a Szigeten készült mélyinterjúk, fényképek elemzései is
alátámasztanak. Erre következtethetünk azonban a szigetlátogatók sajátos összetételéből is,
hiszen a legtöbb kérdezett a középosztályba tartozóként sorolta be magát, márpedig az idézett
tanulmány is megállapítja, hogy a társadalmi státusz emelkedésével növekszik a másság iránti
tolerancia. Ily módon feltételezhetjük, hogy a Sziget-látogatók magasabb státusa egyúttal azt
is jelenti, hogy körükben a fiatalok egészéhez képest nagyobb fokú toleranciáról
beszélhetünk. Ezt támasztják alá azok az adatok, amelyek a mi vizsgálatunkban is azt
mutatják, hogy míg pl. nem és életkor szerint nincs eltérés a tolerancia tekintetében, addig az
iskolai végzettség, ezen belül is a legalacsonyabb iskolai végzettség inkább valószínűsíti azt,
hogy a fiatal elutasítóbb egyes csoportokkal, elsősorban a különböző etnikumok tagjaival
szemben.

A Szigeten megforduló fiatalok egynegyede jelezte egyébként, hogy konkrétan
a Szigeten vannak olyan csoportok, amelyekkel nem szimpatizál, az ellenszenv alapja
jellemzően valamilyen viselkedés- vagy öltözködési forma (skinheadek, diszkósok, punkok,
emo-sok stb.), s ritkán került sor valamilyen etnikum említésére.

Hogyan fogadnád, ha melléd költözne…? (magyarok- N=750)
egyáltalán nem

tetszene
nem

tetszene
közömbös
számomra

jónak
találnám NT/NV

roma család 29,5 28,7 37,1 3,5 1,3
kínai család 16,3 17,5 59,1 6,4 0,8
arab család 14,5 18,4 59,3 6,8 0,9
hasonló nemű pár (férfiak) 13,7 13,5 62,9 9,2 0,7
zsidó család 11,7 10,1 66,9 10,3 0,9
szociális segélyből élő család 7,9 20,1 65,2 5,3 1,5
hasonló nemű pár (nők) 5,2 11,2 59,6  23,2 0,8
sok gyereket nevelő család 4,7 18,8 59,6 15,5 1,5
fogyatékos gyereket nevelő
család 3,7 9,1 75,3 11,2 0,7

határon túli magyarok 2,3 5,9 69,6 21,3 0,9
EIKKA 2007

Hogyan fogadnád, ha melléd költözne…? (külföldiek - N=413)
egyáltalán nem

tetszene
nem

tetszene
közömbös
számomra

jónak
találnám NT/NV

roma család 6,3 17,4 62,5 11,9 1,9
kínai család 3,4 16,2 65,4 14,0 1,0
arab család 3,1 8,2 75,3 12,1 1,2
hasonló nemű pár (férfiak) 2,7 3,9 77,7 14,5 1,2
zsidó család 2,4 5,3 74,3 17,2 0,7
szociális segélyből élő család 2,4 5,6 77,5 13,6 1,0
hasonló nemű pár (nők) 1,9 7,3 77,0 12,6 1,2
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sok gyereket nevelő család 1,2 10,4 76,0 11,4 1,0
fogyatékos gyereket nevelő
család 0,5 4,1 74,3 19,6 1,5

határon túli magyarok 0,2 4,4 59,3 35,4 0,7
EIKKA 2007

Hogyan fogadnád, ha melléd költözne10…? (2005-2007)
2005

(N=624)
2006

(N=1040)
2007

(N=750)
külföldiek 2007

(N=413)
sokgyerekes roma/cigány család 26,8 25,6 - -
sokgyerekes magyar család 53,8 54,1 - -
sokgyerekes család - - 50,8 51,3
roma család - - 29,9 48,5
kínai család 38,4 38,3 40,8 53,6
arab család - - 41,6 52,4
azonos nemű pár (férfiak, nők) 48,1 47,5 - 56,1
azonos nemű pár (nők) - - 56,3 -
azonos nemű pár (férfiak) - - 44,5 -
zsidó család 48,1 46,3 46,8 55,1
szociális segélyből élő (magyar)
család 48,8 45,3 43,7 52,5

fogyatékos gyereket nevelő család 52,3 53,5 51,5 54,2
határon túli magyarok 59,2 58,6 58,2 58,7
német család 48,2 47,6 - -

EIKKA 2007

A külföldi fiatalok esetében azt találjuk, hogy a magyar fiataloknál toleránsabbak általában is
és egyes – a magyar fiatalok által kevésbé rokonszenvesnek talált - konkrét csoportok
vonatkozásában is. Ugyanez a nagyobb fokú tolerancia jellemzi őket akkor is, amikor a
fiatalok egyes (szubkulturális) csoportjairól van szó, vagy amikor a vallási csoportokhoz való
viszonyukról kérdeztük őket.

Ifjúsági csoportokhoz való viszony -Sziget 2007
magyarok (N=750) külföldiek (N=413)

3,3
2,2

4,9
1,5

9,5
4,6

12,1
5,3

22,7
9,4
8,1
9,2

35,6
12,8

48,3
47,7

70,2
76,2

69,2
79,4

50,9
65,3

49,2
64,6

37
39,2
40,4

52
25,1

40,2
24
33,2

24,8
19,6

22,3
14

33,3
26,4

37,3
28,3

38,4
28,6
26,5
31

30,7
26,6

26
17,2

rockerek (M)
rockerek (K)
szinglik (M)
szinglik (K)

globalizáció ellenesek (M)
globalizáció ellenesek (K)

punkok (M)
punkok (K)

plázákba járók (M)
plázákba járók (K)

Yuppiek (M)
Yuppiek (K)

emo rajongók (M)
emo rajongók (K)

skinheadek (M)
skinheadek (K)

020406080 0 20 40 60 80 100
elutasítom elfogadom elviselem

SZIGET KUTATÁSOK 1999-2007                                                    EIKKA

                                            
10 A pontérték számítása: 1=egyáltalán nem tetszene, borzalmas lenne, 25=nem tetszene, 50=közömbös számomra,

100=jónak találnám, kifejezetten örülnék
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Ifjúsági csoportokhoz való viszony -Sziget 2007
magyarok (N=750) külföldiek (N=413)

3,3
2,2

4,9
1,5

9,5
4,6

12,1
5,3

22,7
9,4
8,1
9,2

35,6
12,8

48,3
47,7

70,2
76,2

69,2
79,4

50,9
65,3

49,2
64,6

37
39,2
40,4

52
25,1

40,2
24
33,2

24,8
19,6

22,3
14

33,3
26,4

37,3
28,3

38,4
28,6
26,5
31

30,7
26,6

26
17,2

rockerek (M)
rockerek (K)
szinglik (M)
szinglik (K)

globalizáció ellenesek (M)
globalizáció ellenesek (K)

punkok (M)
punkok (K)

plázákba járók (M)
plázákba járók (K)

Yuppiek (M)
Yuppiek (K)

emo rajongók (M)
emo rajongók (K)

skinheadek (M)
skinheadek (K)

020406080 0 20 40 60 80 100
elutasítom elfogadom elviselem

SZIGET KUTATÁSOK 1999-2007                                                    EIKKA

A toleranciában a kelet-európaiak és a nyugat-európaiak között különbséget a Szigeten
és a Marosvásárhelyi Félszigeten készített interjúink is megerősítették.11 A magyarok
(erdélyiek és magyarországiak egyaránt) és a románok sokkal nagyobb számban mutattak ki
távolságtartást és bizalmatlanságot más nemzetiségek és etnikumok iránt, mint a külföldiek. A
cigányok és a románok kerültek célpontba a Félszigeten. Bár több erdélyi egyből kijelentette,
hogy nem előítéletes és elítéli a diszkriminációt, a beszélgetésekből mégis kiderült, hogy
egyesekben azért mégiscsak van távolságtartás. 

„Nem vagyok nagyon előítéletes. (…) Egy olyan faluban élek, ahol sok cigány van.
Volt, hogy az utcán megtámadtak és nyoma maradt (mutatja a szemén egy heget), ez
kialakított bennem egy kis félelmet. Eddig nem volt ilyen félelem bennem, ezért ha jön velem
szembe az utcán gyanús személy, mindig összerezzenek. Milyen ez a gyanús személy?
Igénytelen öltözék, olyan hidegvölgyi (Vásárhely hírhedt negyede) cigányok.” (Noémi, 22,
Nyárádkarácsonyfalva)

„Nem az a fontos, hogy honnan jön, milyen nyelvet beszél, hanem szóba állsz vele és
meglátod, hogy milyen ember. (…) De van egy olyasmi is, hogy akarva akaratlanul van egy
nyomás… a többség véleménye…tehát akarva akaratlanul, ha meglátok egy cigányt jönni
felém, megijedek…de …talán félre állok. De elméletileg nem ítélem el, nem ítélem el, hogy
cigány s hogy büdös, de tudom, hallom mik történnek s ez úgy-úgy, szerintem mindenkibe bele
van ez úgy táplálva…egy ilyen csoport így viselkedik, egy olyan csoport úgy. Próbálok,
amennyire lehet az elitéletektől szabadulni.” (Orsi, 23, Brassó)

„Nem teszek különbséget…cigányok…kérem van egy hírnevük, mindenki tudja, de nem
feltétlenül zavar, tulajdonképpen nem érdekel. (Nu fac diferenţe…ţiganii…mă rog, au o
reputaţie ţigana, se ştie, dar nu mă deranjează neapărat, de fapt nu mă interesează.)” –

                                            
11 24 interjú készült a Szigeten és a Marosvásárhelyi Félszigeten. Az interjúkat Bartus Katalin készítette.
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jelentette ki Moni (17), de amikor arra kérdeztem, hogy akár kedvesének is elfogadna cigány
nemzetiségű fiút, akkor: 

„Hát, hogy éppen egy bajuszos roma legyen…nem tudnék…barát talán
barátnak, de nem szeretőnek. Van egy más kultúrájuk…lehet, hogy én nem
tettem fel jól a kérdést, de nem tudnék integrálódni a cigány kultúrába. (Să fie
chiar rom cu mustaţă…nu pot…prieten da, dar nu ca iubit. Au altă
cultură…poate n-am pus eu bine problema, dar n-aş putea să mă încadrez în
cultura ţigană.)” 

Alexandra  (22) már radikálisabban utasította el a cigányokat. 
„Én a cigányokkal semmilyen formában nem tartok kapcsolatot, nincs még nyelvük

sem, a nők olyanok, mint valami disznók, nem nőiesek, teljes lehetetlenség, és a gyerekek
melléjük vizeltek, 30 éves férfiak, akik kutyákkal közösültek, aoléó! (Eu cu ţiganii nu mă
conectez in nici un fel, nu au nici măcar o limbă, femeile sunt ca niste porci, nefemei, total
aiurea, şi copii făceau lânga ei, bărbaţi de 30 de ani care au făcut sex cu câinii, aoleo!)”

A cigányok diszkriminációjáról a külföldiek is hallottak, ettől függetlenül ők
semlegesek maradtak. Alex például ezt azzal magyarázta, hogy Nyugat Európában nem
találkoztak annyi cigánnyal, hogy az emberek véleményt tudjanak alkotni: 

„Hallottam, hogy Romániában nagyon nehéz nekik, mert a romániaiak nagyon
előítéletesek. De mi nem ismerjük ezt a problémát Németországban, mert ott nincs túl sok
cigány. (I heard that in Romania is very hard for them, that Romanian people are very
discriminative. But we don`t have this problem in Germany because we don`t have many
gypsies.)”

Főként a székelyek utasították el (interjúk és rövid beszélgetések alkalmával) a
románokat. 

„Hát a románokat, azokat nem szeretem. Valahogy olyan ántipatikusak. Nem
mondhatom azt, hogy volt rossz élményem, de valahogy olyan ántipatikusak. De van bennük is
egy olyan ántipatizmus, hogy te magyar vagy, s lenéz. A vallás nem érdekel engem, nem
nézem, hogy ki milyen vallású. És milyen bizalommal fordulsz különböző etnikumokhoz pl.
cigányokhoz? Semmilyennel. Nemhogy bízzak bennük, nagyon gyűlölöm őket.” (Sándor, 20,
Kovászna)

„Nem teszek köztük különbséget, de ég és föld azért a román meg a magyar. Meg úgy a
punkok is, meg a rockerek. Elmentem egy román punk együttes koncertre, aztán a románok
belenyomták a hátamba a szeget ugrálás közben, ha leesel a földre, nem állítanak fel,
eltaposnak a románok. De például elmenetem a Tankcsapda koncertre Budapestre, elestem és
tíz ember ugrált hogy felsegítsen. A koncert után kimerültem, lefeküdtem a fűbe, erre sokan
odajöttek megkérdezni, hogy hé jól vagy? A román belédrúg…pedig én is román vagyok.” 

(Vlad, 23, Nagykároly)
A cigányok és a románok mellett egy-egy erdélyi fiatal megemlítette az oroszok, a

másik a tálibok iránti bizalmatlanságát és nemtetszését. Természetesen találkoztam olyan
erdélyi fiatalokkal is, akik nem fordultak előítélettel egy nemzetiség, etnikum vagy vallási
kisebbség iránt sem. Ám ők maguk is bevallották, hogy környezetükben igen sok előítéletes
ember él.

„De ha lettek volna németekkel bajaim, akkor a németekre néznék úgy. Az embereknek
van egy olyan tulajdonságuk, hogy generalizálnak.” (Tibi, 15, Déva)

 „Viszont az tény, hogy van diszkrimináció. És nem hiszem, hogy van valaki, akinek ne
lett volna olyan alkalom az életében, hogy ne diszkrimináljon.” (Antónia, 22, Csíkszereda) 

A magyarországi magyarok közül ketten jelezték, hogy előítélettel viszonyulnak
bizonyos nemzetiségekhez és társadalmi csoportok iránt. De azt is hozzá kell tennem, hogy
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csak három magyarországi magyarral beszélgettem erről a témáról, mert inkább a külföldiekre
koncentráltam. 

„Én németekkel nem vagyok túl jóba, rengeteg sok náci problémám adódott az
utóbbi időszakban. Abszolút agresszív népnek tartom. Nagyon hangosak, bár
vannak német barátaim. Borzasztóan tudnak viszont viselkedni a németek.”
(Szabolcs, 20) „Akiket konkrétan nem szeretek, azok a neonácik. Nem tudom
őket elfogadni, nem tudom őket megérteni és itt most inkább Magyarországra
gondolok. Az hogy valaki szereti a magyar népet, az nekem nem probléma,
apám is egy ilyen ember, de ez már túlzás. Neonáci, az viszont minden embert
utál. Csak azért mert raszta hajam van én már nigger vagyok és szar vagyok
mert utálják a négereket. Nagyon ostoba emberek.” (Dániel, 18) 

„Vannak alapelveik, és ezek alapján próbálnak hozzáállni a világhoz. A Szigetre ezek nem
jönnek ki igazából, mert tudják, hogy nem érdemes itt verekedni, de a Sportszigeten pl.
komoly problémák voltak, késelések.” – folytatta Szabolcs a gondolatot. 

A külföldi interjúalanyaim többsége nem is értette azt a kérdést, hogy „Milyen
bizalommal fordulsz különböző nemzetiségek, etnikumok vagy vallási kisebbségek iránt.”
Mint később kiderült, azért nem értették, mert teljesen természetes volt számukra, hogy
vannak különböző kultúrák, vallások, nyelvek és maximális nyitottsággal közeledtek
mindenkihez. Aki mégis kifejezte nemtetszését, az egyszer sem magukra az emberekre, de az
adott ország kormányára és politikájára gondolt: 

„Bizonyos kormányokban nem bízok, de maguk az emberek általában mindenütt
ugyanolyanok. Amerika bajt csinál és nem tudom mi a helyzet megint Kínával sem. (…) Ha
valaki hülye, akkor hülye és nem egy német hülye, és nem egy lengyel kedves srác, csak egy
kedves srác. Nem igazán hiszek országokban. (I don’t trust certain governments, but the
people themselves they are pretty much the same everywhere. America is making a mess and I
don’t know what China is doing again. (…) If someone is being an asswhole he’s an asswhole
and it’s not a german asswhole, not a polish friendly guy but just a friendly guy. I don’t really
believe in countries.)” (Simon, 22, Hollandia) 

Alex (23) viszont a bizalmat inkább a gazdasági helyzetre vezette vissza. 
„Nem történik meg az, hogy valakiben ne bízzak meg csak, mert ő romániai, de vannak

problémák, hogy te gazdag vagy, ők pedig szegények…több pénzt kérnek a szobáért vagy a
taxiért és mindenért. De tudom, minden nagyvárosban az emberek megpróbálják átverni az
idegeneket. Tudom Berlinből. Tehát úgy gondolom, hogy ez nem nemzetiségi probléma, de
inkább anyagi probléma. (I wouldn`t not trust someone just because he/she`s from Romania,
but there are some problems because you are rich and they are poor…they take more money
for the room or for the taxi and everything. But I know, in every big town people are trying to
fool those foreigns, I know from Berlin. So I think it`s not a problem of nations, it`s the
problem of wealth.”

Következtetések

A Szigetkutatások azt erősítik meg, hogy a magyar fiatalok körében a kilencvenes
években az ifjúsági korszakváltás felgyorsult. Az ifjúsági korszakváltás során alapvetően
megváltozott a fiatalok helyzete, a fiataloknak és felnőtt-társadalomhoz (család, a felnőtt-
társadalom más intézményei, mint például az iskola, kulturális, illetve politikai intézményei)
való viszonya. A fiatalok iskoláztatásának kiterjedésével egy időben csökken a család és
iskola, általában véve a felnőtt-társadalom hagyományos ellenőrző szerepe, ugyanakkor egyre
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fiatalabb korra helyeződik a fiatalok önállósodása és individualizálódása. A fiatalok korai
önállósodása és individualizálódása olyan körülmények között megy végbe, hogy egyre
inkább növekszik a fiatalok életében a médiák és a fogyasztói ipar szerepe.

A Sziget társadalma 2007-ben jelentős mértékben megváltozott, mert a sziget
látogatóknak még 2006-ban egyharmada, 2007-ben már több mint fele a
külföldiek közül kerül ki. Az életkori összetétel alapján a külföldiek idősebbek,
iskolázottabbak és magyaroknál nagyobb arányban rendelkeznek fogyasztási
eszközökkel.

A sziget látogatók fogyasztó ereje  összefüggésben  a külföldiek arányának növekedésével -
nagy mértékben növekedett A magyar fiatalok egy átlagos este 4617Ft-ot, a külföldiek
viszont 9248Ft-ot költenek, havi jövedelmük pedig 105 ezer a külföldiek 232 ezer Ft-os havi
jövedelmével szemben! 

Figyelembe véve a magyar fiatalok jövedelmi viszonyait a magyar fiataloknak erőn
felüli fogyasztásáról beszélhetünk. Az egyetemista vizsgálatainkból azt tudjuk, hogy a
fiatalok erőn felüli fogyasztása összefügg az állami támogatással. Az állami támogatások
csökkenése következtében a magyar fiatalok növekvő fogyasztásával kevésbé lehet számolni.
Ez a szabadidő tevékenység további differenciálódásához, illetve a középosztályhoz tartozó
fiatalok egy részének is a Szigetről való kiszorulásához vezet/vezethet.

A Szigetre járó fiatalok egyik legfontosabb jellemzője, hogy egyre fiatalabb korban
önállósodnak. Vizsgálataink alapján azt találtuk, hogy a fiatalok korai önállósodásával egy
időben egyre markánsabbá válik a fiatalok fogyasztási státusza, illetve gazdasági önállósága,
amely azt jelenti, hogy a fiatalok azáltal, hogy egyre korábban mennek önállóan szórakozni,
tesznek szert önálló szexuális tapasztalatra egyre korábban döntenek egy-egy fogyasztási,
szórakozási „jószág” megvásárlásától, illetve szórakozási, fogyasztási tevékenységben való
részvételről.

A korai önállósodás fogyasztással való összekapcsolódásával a Szigetre járó magyar
fiatalok az európai fiatalok mintáját követték és ezzel integráns részévé váltak az európai
fiataloknak, ami azt is jelenti, hogy azok a kihívások érik mint a centrum ifjúságát. Az
éjszakai kimaradástól, a dohányzáson át a kábítószer kipróbálásának egyre korábbi az európai
fiatalokkal megegyező életkorra való helyeződése azt jelzi, hogy a magyar fiatalok centrumba
kerülésével, a fiatalok kockázata, sebezhetősége is megnövekedett. 

A 17 év alattiak és az idősebbek közötti generációs szakadék a Szigeten elsősorban
abban mutatkozik meg, hogy a 17 éven aluliak arányaiban és intenzitásában is nagyobb
mértékben és intenzívebben használják a fogyasztói és kommunikációs eszközöket.

A szigetlakók korosztályuk átlagánál aktívabb szabadidő tevékenységet folytatnak. A
fiatalok szabadidő tevékenységnek megváltozása szoros összefüggésben van azzal, hogy a
kilencvenes évekre tevődik a fiatalokat szolgáló szabad- és szórakoztatóipar kiépülése. A
szabadidő tevékenység megváltozását piac függését jól mutatja a fiatalokhoz igazodó
kocsmák, kávézók és teázók megjelenése.

A szigetre járó fiatalok életében a kulturális művészeti tevékenység igen fontos
szerepet játszik. A szigetlakók egyharmada zenél, fest, vagy rajzol, több mint egyötöde
könyvtárba jár, egytizede vers, vagy prózaírással próbálkozik, illetve legalább heti
rendszerességgel művészfilmeket néz. A Sziget kutatások idősoros adatai ugyanakkor azt is
mutatják, hogy a kulturális aktivitás mellet jól megfér a piaci szolgáltatások egyre intenzívebb
igénybe vétele. A fogyasztói társadalom egyre növekvő szolgáltatások egyre inkább szerves
részészévé válnak a Szigetre járó fiatalok, így a magyar fiatalok életének is. A szolgáltatások
használatakor, azt találtuk, hogy nemcsak azoknak egyre intenzívebb igénybevétele az, ami
figyelemre méltó, hanem az is, hogy rohamosan csökken azoknak aránya, akik nem veszik
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ezeket a szolgáltatásokat igénybe. Köztük olyan speciális szolgáltatásokról is szó van, mint a
kozmetikus, szolárium, illetve a fitness szalonok, kondi termek.

Az ifjúsági korszakváltás során Magyarországon, a korábbi szocialista
országokhoz hasonlóan - a fiataloknak az intézményekhez való viszonyának
megváltozása mögött részint a fiatalokat szolgáló intézmények államtól a piac
felé való eltávolodása áll. A piac szerepének erősödésével pedig egyre fontossá
válik a fiataloknak a civil szféra felé való elmozdulása. Ha fiatalok piaci
szereplővé válását nem kíséri a civil szféra kiépülése, akkor a fiatalok
fogyasztástól való igen erőteljes függőségéről beszélhetünk, amely a
tömegfogyasztói mintáknak kritikátlan elfogadásával jár együtt. 

A Szigetre látogatók körében különösen markánsan megmutatkozó, az új fiatal középosztályt
kifejező ismérvek (fogyasztás, külföldre járás, nyelvtudás, öltözködés, jövő elképzelések)
nagyobb politikai érdeklődéssel és a civil szerveződésekkel nagyobb kapcsolattal párosulnak.
A Szigetre látogatóknak 2007-re mintegy négyötöde érdeklődik a politika iránt, és valamivel
több mint négyötöde kapcsolódik valamilyen civilszervezethez, és egynegyede szimpatizál
valamilyen politikai szervezettel, mozgalommal. A sziget látogatóknak civil szervezetekkel
való kapcsolata lényegesen magasabb- 45,1%- mint a magyar fiataloké, amely 2004-ben 15%
volt.

A Szigetre járó fiatalok politikai részvétele, aktivitása inkább mutat hasonlóságot a
külföldi fiatalokéval, mit a magyarokéval. Lényeges különbség viszont, hogy az ember jogi
mozgalmakhoz való kötődése a magyar fiataloknak jóval kisebb mint a külföldieké. A
politikai cselekvés radikalizálódása viszont a magyar fiatalokéval mutat hasonlóságot. A
politikai viselkedésben megfigyelhető egy Nyugati Keleti tengely, amely elsősorban abban
mutatkozik meg, hogy míg a nyugati fiataloknál a nem engedélyezett demonstrációk
csökkenése, a keleti fiataloknál az ellenkezője a nem engedélyezett demonstrációk
növekedése figyelhető meg.

A szigetlátogatók 57,1%-a vett részt az utóbbi egy évben valamelyik másik fesztiválon
az alábbiak közül, s az életkor emelkedésével egyre magasabb azoknak az aránya, akik
legalább egy másik rendezvényen részt vettek. Intenzívebb fesztiválélet jellemzi a 20 év
felettieket, míg a 20 év alattiak több mint felénél a Sziget az egyetlen fesztivál, amelyet
meglátogattak. Amellett, hogy a látogatószám emelkedésével a Sziget Fesztivál közönsége
értelemszerűen folyamatosan bővül, a célközönség egyfajta stabilitására utal az is, hogy a
mostani látogatók, a korábbiakhoz képest alacsonyabb arányban ugyan, de még ebben az
évben is látogatóknak a 90,7%-a tervezi, hogy jövőre is eljön a Szigetre, s még a külföldiek
76,8%-a is így válaszolt. A fesztiválok éppen azért játszanak igen fontos szerepet a fiatalok
jövőbeli társadalmi osztály hovatartozásában, mert a fesztiválokon meghatározó szerepet
játszanak a baráti kapcsolatok, illetve azoknak évről évre történő megerősítése. A 2007 évi
Sziget Fesztivál abban hozott lényeges változást, hogy ezek kapcsolatok a magyar
középosztálytól az európai középosztálya felé mozdultak el. Az interjúink, megfigyeléseink is
azt erősítik meg, hogy ez átmenetileg ijedtséget, bezártságot is okozott a magyar fiatalok
körében.

A 2007 évi Sziget vizsgálatban módunk nyílt a magyar és európai fiatalok
értékorientációjának összehasonlító vizsgálatára is. Azt találtuk, hogy a magyar és a külföldi
fiatalok alig térnek el értékválasztásukban, mindkét csoport az igaz barátságot tartja a
legfontosabbnak az általunk felkínált 19 érték közül, s a vallásos hitet pedig a legkevésbé
fontosnak. Kisebb eltérés mutatkozik néhány konzervatív érték tekintetében (tradíciók
tisztelete, családi biztonság, udvariasság, nemzet szerepe, vallásos hit), úgy tűnik, hogy a
magyar szigetlátogatók fontosabbnak tartják ezeket, mint a külföldiek.
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A szigetlátogatók körében is megfigyelhettük, hogy a belső értékek és egyes
konzervatív értékek fontosabbak a lányok, mint a fiúk számára, ugyanakkor azt is, hogy a
fiatalok egészét tekintve „fiúsabb”-nak tekinthető értékek esetében a két nem közeledése
látszik kirajzolódni.

Azt láttuk, hogy annak ellenére, hogy a vallásos hit nem tartozik a szigetlakók
leginkább preferált értékei közé, de közöttük is találunk vallásos fiatalokat. Az
Ifjúság 2004 országos reprezentatív vizsgálat adataihoz képest azonban arányuk
mindenképpen alacsonyabb, hiszen míg ott a fiatalok egytizede jelezte, hogy az
egyház tanításait követő módon vallásos, s további 48%-uk a maga módján
vallásosként definiálta önmagát, addig a Szigeten megforduló magyar fiatalok
3,6%-a tartozik az előbbi és 38,3%-a az utóbbi csoportba. Mindezek az adatok
ugyanakkor a vallás nagyobb jelenlétét mutatják, mint a külföldi szigetlátogató
fiatalokra vonatkozó adatok, akiknek összességében egyharmada jelezte a
valláshoz való pozitív viszonyát.
A valláshoz való viszonyban is megfigyelhető a magyar és külföldiek közötti

különbség, ha úgy tetszik egy kelet-nyugati tengely, azaz a különböző vallási, életforma
irányzatok elfogadottsága sokkal nagyobba nyugat-európai, mint a magyar fiatalok körében.
A magyar fiataloknak egyötöde, a külföldieknek több mint egyharmada fogadja el a
scientológia híveit, a keresztény szekták esetében nem egészen egyharmad, illetve több mint
kétötöd a fenti arány. A new age mozgalmat pedig a magyar fiatalok egynegyedével szemben
a külföldieknek több mint kétötöde fogadja el. Közel hasonló viszont a krisnatudatúak
elfogadása. Azaz igaz ugyan, hogy megfigyelhető a kelet-s nyugati különbség, de nálunk is
megindult a posztmodernizáció részeként az életmódok, életformák felé való orientáció a
hitek és értékek egyéni, individualizált formáinak, illetve kultúrák sokféleségének elfogadása

A fiatalokat leginkább érintő problémakörök között a munkanélküliség áll az első
helyen, ami – egy némileg más kérdésfeltevést alkalmazva – a tavalyi évben is listavezető
volt. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy minden harmadik-negyedik fiatal az első három
hely valamelyikére sorolta az unalmat, mint problémát. Ezt éppúgy megtaláljuk a
legfiatalabbaknál, mint az idősebbeknél, a dolgozóknál vagy a jelenleg tanulóknál. Ezzel
egyidejűleg a magányosság, a társas kapcsolatok hiánya is sokak szerint igen nagy probléma,
amelyben némi életkor-specifikus sajátosság is megfigyelhető, hiszen a 20 év alattiak
ritkábban sorolták előre. A magyar fiatalok tradicionális minta követésére utal az is, hogy „a
példakép hiánya” az előkelő hetedik helyre került megelőzve az etnikai konfliktusokat, illetve
„emberi jogok tiszteletben nem tartása” állításokat.

A külföldi fiatalok válaszai némileg eltérnek a magyarokétól. Bár a legfontosabb
helyen a munkanélküliség áll körükben is (37,0%-uk tette az első három hely valamelyikére),
ugyanakkor esetükben nagyobb szerepet kapnak az olyan társadalmi problémák, mint az
etnikai konfliktusok és az emberi jogok tiszteletben nem tartása. A külföldiek a
tradicionálistól való eltávolodását, az alternatív életmódok iránti érzékenységét mutatja az is,
hogy sokkal kevésbé tartják problémának a példaképek hiányát mint a magyar fiatalok (az
első három helyen a magyar fiataloknak 15,9%-a, a külföldieknek viszont 6%-a említi ezt a
problémát).

Mind a magyar, mind a külföldi Sziget-látogatók körében jellemző, hogy – amellett,
hogy alapvetően elismerik szüleik érdemeit – lázadnak is a szüleik, illetve a szüleik
értékrendje, életszemlélete ellen, s nagymértékben támaszkodnak a kortárscsoportban szerzett
tapasztalataikra, ami figyelembe véve az életkori sajátosságokat egyáltalán nem meglepő.
Inkább érdekes az, hogy ebben a tekintetben a magyar fiatalok semmiben sem térnek el más
országokból érkező társaiktól. Nagyobb eltérés látszik ugyanakkor a társadalom egészéhez
való viszonyt tekintve, ebben a vonatkozásban a magyar fiatalok összességében radikálisabb,
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lázadóbb álláspontot képviselnek: kevésbé látják úgy, hogy a társadalom sokat tesz értük,
kevésbé érzik úgy, hogy a felnőtt társadalom megérti őket, s ezzel összefüggésben
természetesen ők maguk is inkább hajlamosak a felnőttek tapasztalatait, tanácsait elvetni.
Ennek oka azonban részben abban is kereshető, hogy a szigetlátogató magyar fiatalok
összességében valamivel fiatalabbak, mint a külföldiek. 

Az ifjúsági identitáshoz szorosan kapcsolódik az ifjúsági kultúra kérdése,
helyesebben fogalmazva az a szocializációs folyamat, amikor a fiatalok egyre
inkább kortárscsoportokhoz kötődve sajátítják el, illetve alakítják ki azokat az
értékeket, életmódokat, melyek szükségesek lesznek felnőtt karrierjük
kialakításához. Ezeknek egy része olyanok mint a zenei irányzatok, öltözködési
stílusok egyre inkább a piac által befolyásolt, más része olyan életforma, amely
a piac által megkívánt, illetve az individuális karriert leginkább kifejező
életformához kapcsolódik mint például a szingli életforma, vagy pedig éppen, a
piac által felkívánt életmódok elutasításához kötődik, mint például a
globalizáció ellenes mozgalom. 

Mind a magyar, mind a külföldi Sziget-látogatók körében jellemző, hogy – amellett, hogy
alapvetően elismerik szüleik érdemeit – lázadnak is a szüleik, illetve a szüleik értékrendje,
életszemlélete ellen, s nagymértékben támaszkodnak a kortárscsoportban szerzett
tapasztalataikra, ami figyelembe véve az életkori sajátosságokat egyáltalán nem meglepő.
Inkább érdekes az, hogy ebben a tekintetben a magyar fiatalok semmiben sem térnek el más
országokból érkező társaiktól. Nagyobb eltérés látszik ugyanakkor a társadalom egészéhez
való viszonyt tekintve, ebben a vonatkozásban a magyar fiatalok összességében radikálisabb,
lázadóbb álláspontot képviselnek: kevésbé látják úgy, hogy a társadalom sokat tesz értük,
kevésbé érzik úgy, hogy a felnőtt társadalom megérti őket, s ezzel összefüggésben
természetesen ők maguk is inkább hajlamosak a felnőttek tapasztalatait, tanácsait elvetni.

A Szigetre járó fiatalok között leginkább elfogadott ifjúsági csoportstílus a
rockereké. Az időbeli trendet figyelve viszont ezen ifjúsági csoportstílus háttérbe szorulása
figyelhető meg. ez a stílus egyre kevésbé az ifjúsági identitás része, míg 2002-ben az
ifjúságcentristáknak közel egyharmada, és a felnőtt-minta követőknek közel kétszerese
azonosult a rockerekkel, 2007-benn ez az arány felére csökkent, és alig figyelhető meg az
ifjúságcentristák és felnőtt-mintakövetők között. Ezzel szemben azt látjuk, hogy olyan
elsősorban a piac világához kapcsolódó életforma mint „szingliség” egyre nagyobb
elfogadásra talál a Szigetre járó fiatalok, köztük a magyar fiatalok körében is. Továbbá azt
látjuk, hogy az ifjúsági identitás egyre inkább a fiatalok piachoz kötődéséhez kapcsolódik. Az
ifjúságcentrizmussal egyre inkább olyan a piac világához szorosan kötődő ifjúsági kulturális
stílusok kötődnek mint yuppie-k, a plázába járók és így tovább.

2007-re tovább folytatódott a kiegyenlítődés a magyarok és külföldiek kedvenc
zenei irányzataiban. Az azonban figyelemre méltó, hogy a reggae, britpop, drum and bass
zenei irányzatoknál van igen nagy eltérés a külföldiek javára.

A Szigetre látogatók az alteres öltözködési stílust igen nagy arányban
említették, de a hagyományosan ifjúsági kultúrákhoz kötődő rocker, punk stílusok háttérbe
szorulása is megfigyelhető volt a 2007 évi Sziget Fesztiválon. Az alternatívtól élesen elkülönő
öltözködési stílusok (diszkós, deszkás) is felvetődnek a rokonszenves öltözködési stílusok
között. Az öltözködési stílusok vonatkozásában a külföldieknél igen nagy fokú tolerancia
figyelhető meg. Azt öltözködési stílusok teljesen nemzetköziek, alig figyelhető meg
különbség a magyar és külföldi fiatalok között. Az öltözködési a fogyasztás részévé válását,
jól mutatja az is, hogy mind a magyaronál, mind a külföldiáknél napjaink divatja – azaz a
trendi -került az első helyre a rokonszenv listán.
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A Szigetre látogató magyar fiatalok szerint a globalizáció hozzájárult ahhoz, hogy az
elmúlt öt évben a tanulás és a munka lehetőség megnövekedett. Azt is hangsúlyozzák, hogy
az amerikai kultúra egyre nagyobb teret nyert és a multinacionális vállalatok egyre nagyobb
szerepet játszanak az ország életében. A magyar fiatalok sokkal inkább félnek mint a
külföldiek attól, hogy olcsóbb bérű országokba telepítik a munkahelyeket. 

A globalizáció az országra való hatását a magyar fiatalok sokkal
kedvezetlenebbül ítélik meg mint a külföldi fiatalok, azaz alig több mint
egyötöde gondolja úgy, hogy a globalizáció előnyöket okoz. A hátrányokat
gondolók aránya pedig egyötödről egyharmadra emelkedett 2003-hoz képest. A
globalizáció hatása saját magukra nézve kedvezőbb, de jelentősen elmarad a
külföldiekétől a magyar fiataloknak alig egyharmada hangsúlyozza a
globalizáció kedvező hatását, a külföldieknek több mint négyötödével szemben.

Az Európai Unióval kapcsolatos elvárásokat vizsgálva első pillantásra szembetűnik, hogy
mennyivel erőteljesebb elvárásokat fogalmaznak meg a külföldi fiatalok, mennyivel többen
vannak közöttük, akik az egyes uniós jogokat, célokat nagyon fontosnak érzik. A magyar
fiatalok túlnyomó többsége is fontosnak tartja ugyanakkor ezeket, de annak mértékét kisebb
jelentőségűnek mértük. Egyedül a más tagországban nem ottani állampolgárként gyakorolható
szavazati joggal kapcsolatban figyelhető meg az, hogy a magyar fiatalok összességében is
jóval kevésbé tartják azt fontosnak, mint a külföldiek, sőt sokan közülük teljesen közömbösek
iránta. A külföldiek körében tehát az állampolgári elvárások magasabbak, amelyek ráadásul
gyakrabban vonatkoznak a szabad mozgásra (utazási, tanulási, munkavállalási célú mobilitás).

A magyar fiatalok válaszait részletesen elemezve feltűnő, hogy az alacsonyan
iskolázottak, legfeljebb szakmunkásképzőt végzettek válaszai nagyobb fokú
bizonytalanságról, pesszimizmusról tanúskodnak, ami – figyelembe véve a Szigetre járók
magasabb iskolai státuszát - arra utal, hogy a Szigeten megforduló fiatalok ebben a
tekintetben nem reprezentálják teljes egészében a magyar fiatalok vélekedését, hanem annál
kedvezőbb álláspontot képviselnek.

A külföldi fiatalok esetében azt találjuk, hogy a magyar fiataloknál toleránsabbak
általában is és egyes – a magyar fiatalok által kevésbé rokonszenvesnek talált - konkrét
csoportok vonatkozásában is. Ugyanez a nagyobb fokú tolerancia jellemzi őket akkor is,
amikor a fiatalok egyes (szubkulturális) csoportjairól van szó, vagy amikor a vallási
csoportokhoz való viszonyukról kérdeztük őket.
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Utószó. A Szigetkutatások elméleti és módszertani kérdései

A szigetkutatások kezdettől fogva számos elméleti és módszertani kérdést vetettek fel.
A szigetkutatás kezdetén Zinneckert (Zinnecker 2006; 2006a) követve az ifjúsági
korszakváltás téziséből indultunk ki, azt feltételezve, hogy a kilencvenes években az ifjúsági
korszakváltás Magyarországon felgyorsul és az ifjúsági életszakasz meghosszabbodik. A
fiatalok korai önállósodása és az ifjúsági életszakasz kitolódása megteremti a sziget
közönségét. A korai önállósodás következtében a fiataloknak egyre újabb és újabb csoportjai
mennek el a Szigetre az iskolai idő meghosszabbodásával, a munkába állás, a házasodás,
gyerekvállalás kitolódásával pedig a fiataloknak egyre nagyobb csoportjának válik egyre
hosszabb ideig, és egyre intenzívebbé a szabadidő tevékenysége (Gábor 2000). A
Szigetkutatások kiindulásakor a másik fontos tézis a középosztályosodás tézis volt. Ez az új
ifjúsági réteg a vebleni értelemben vett dologtalan osztály (leisure class), amely a
felsőoktatással és a hivalkodó fogyasztással (conspicuous consumption) kapcsolható össze
válik sziget közönségévé (Veblen 1975). Ugyanakkor azt is állítottuk, azáltal, hogy a sziget
közönsége az ifjúsági korszakváltás megtestesítője a szigetkutatás döntő jelentőségű válik a
magyar fiatalok vizsgálatakor. 

Az ifjúsági korszakváltás döntő momentuma, hogy a fiatalok egyre inkább a piac
szereplőjévé válnak. A piaci szereplővé válás automatikusan maga után vonja, hogy a
fiataloknak iskolában eltöltött idejének növekedése együtt jár a fiatalok fogyasztási
státuszának növekedésével. Következésképpen a kiépülő szabadidőipar (ennek is
megtestesítője a Sziget) válik a fiatalok szabadidő tevékenységének legfontosabb terévé. Ezt
az új ifjúságot testesíti meg –állítjuk - a fesztiválok ifjúsága. Azt hangsúlyoztuk, hogy a sziget
ifjúsága a középosztályosodás folyamatában értelmezhető, illetve, hogy a Sziget a fiatalok
középosztályra szocializálódásának is fontos terrénuma: a középosztály szigete. A
vizsgálataink egyre inkább arról győztek meg, hogy beszélhetünk hagyományos és új
középosztályról. 

A régi helyett az új fiatal középosztály kialakulásának alapja, hogy a kapitalista
társadalom kiépülése egyben átmenet a hiány társadalmából a bőség társadalmába. Az egyben
egy új értelmezési kerete is az ifjúsági korszakváltásnak. A szűkösség társadalmának
klasszikus leírása Bourdieu La Distinction-jéhez fűződik. A bőség társadalmát pedig
Schulzének az Erlebnisgesellschaftja testesíti meg (Bourdieu 1986; Bourdieu 1998;  Schulze
1992; Schulze 1998) A szűkösséghez a hiány, a korlátozott lehetőségek a kényszer, a
korlátozás a kapcsolatok "adottsága" az erős hierarchia határozza meg. A bőség társadalmára
ezzel összefüggésben  fesztiválokra a kényszer helyett az élmények keresése a tágas
lehetőségek és a kapcsolatok választása, a  felemás hierarchia a vertikális és horizontális
hierarchiák keveredése a jellemzője. A schulzei élménytársadalomban a fogyasztás már
távolról sem  pusztán a létfenntartási javak és szolgáltatások elfogyasztását jelenti, hanem
kulturális kontextusban a társas jelenlét és az ön megjelenítés folyamatát is. (Mary Douglas -
Baron Isherwood 1998) 
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 A Szigetkutatásokban látható, hogy a kulturális ízlés a zenéhez, öltözködéshez,
ifjúsági kulturális stílusokhoz kötése az egyén számára választható, mint ahogyan választás
során nemcsak a fogyasztás kielégítésére törekvés jelenik meg hanem a fogyasztási javak
sokféleségének divatja, amely a Szigeten a borok, a pálinkák, a zenéi, öltözködési stílusok
sokféleségében is egyre inkább kifejeződik.

Ez a különféle stílusok jelentés értelmezésének sokféleségét ezáltal pedig a vizsgálati
módszerek komplexitását is maga után vonja. A fesztiválok ifjúsága ezáltal megtestesíti a
második modernitást, azaz olyan ifjúságot testesít meg, amelyben az egyén egyfajta
személyes stílust ölt, a fesztivál pedig Schulze kifejezésével egyfajta választható miliőt képez,
amely a globalizáció kulturális, gazdasági világában kell életre. Ezt támasztja alá az is, hogy a
Sziget egyre inkább nemzetközivé vált/válik, pontosabban a nemzetközivé válás lesz
megmaradásának egyetlen útja.

A Sziget jelenséget a modernitásból a posztmodernitásba való átmenetként is
értelmezhetjük: A Szigeten az történik, mint a posztmodern világban, azaz a magas
kultúrának a mindennapi életbe való bevitele, vagy másképpen fogalmazva a mindennapi élet
esztétizálódása. "A legszigorúbb értelemben a modernizmus összekapcsolódik a huszadik
század fordulójához kapcsolód műveszeti mozgalmakkal, amelyek a huszadik század végére a
posztmodernista megközelítésekben kapnak új értelmezést. Olyan irodalmi képviselőket
sorolnak ide, mint Joyce, Yeats, Gide, Proust, Kafka, Mann, Musil, Lauwrence és Faulkner az
irodalomban, Rilke, Pound, Eliot, Lorca, Valery a költészetben, Strindberg és Pirandelló a
drámában, Matisse, Picasso, Braque, Cézanne és a futuristák, dadaisták, szürrealisták
mozgalmai a festészetben, Sztravinszkij, Schönberg és Berg a zenében. (Featherstone 1991)
Mindez persze  visszanyúlik a a tizenkilencedik század harmincas éveinek avantgard bohém
művészvilágához. 

A Sziget a posztszocialista társadalmak terméke, azért is, mert ezekben a
társadalmakban a magas kultúra, illetve az képviselő egyetemista fiatalok élesen elkülönültek
fogyasztói kultúrától következésképpen a fiatalok többségétől. Ezt támasztják alá a
szigetkutatásnak azok az adatai is, amelyek arról szólnak, hogy a Szigetre látogatók művészi,
kulturális tevékenysége sokkal intenzívebb mint a fiataloké általában. Ugyanakkor a Sziget
átalakulása a magaskultúra és fogyasztói kultúra keveredésével, a fogyasztás
felértékelődésével a posztmodernitás megtestesítője is. 

A Sziget azáltal is felértékelődik, hogy a posztmodern korban rendkívül fontossá
válnak azok a „fogyasztási ismeretek”, hogy egy-egy áruhoz, egy-egy státuszhoz milyen
társadalmi és kulturális értékek tartoznak és igen fontossá válik megtanulása a fogyasztási és
kulturális életstílusoknak, amelyekhez új "kulturális közvetítők" révén jutunk mint a média, a
formatervezés, a divat, a hirdetések, reklámok stb. Lényegében a fiatalok ezeket a tudásokat
magazinokból, katalógusokból reklámokból stb. szedik fel így értékelődik fel a lakástípus, az
öltözködés stb a jövőbeli osztálytudat kialakításában, amely megismerhető persze olyan film
sorozatokból olyan mint a Szerető feleségek. A kialakult minta követések persze egyszerre
táplálkoznak a globalizációból, glokalizációból és lokalizációból, illetve megtestesítik a
globalizációt, glokalizációt és lokalizációt. (Beck 2005)

A szigetkutatások tapasztalata többszörösen megerősítette bennünk Gadamernek azt a
gondolatát: „Alapjában véve egyetlen produktív kutató sem vonhatja kétségbe, hogy a
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tudomány módszertani tisztasága elengedhetetlen ugyan, de a kutatás lényegét nem a
megszokott módszerek puszta alkalmazása jelenti, hanem sokkal inkább az új módszer
megtalálása – s e mögött a kutatónak az alkotó fantáziája áll.” (Gadamer 2003:589)
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