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1. Bevezető  

A székelyföldi családok identitását, jövőképét, lokális társadalmi beágyazottságát 
vizsgáló kutatásunk (SZFI 2013) egyik fontos észrevétele volt az, hogy a 10 évnél 
fiatalabb családok esetében a mutatók nagyon gyakran mást jeleznek, mint a 10 és 20 
év közti, vagy a 20 évnél idősebb családok esetében. Az MTA csoportos DOMUS 
programja kínált lehetőséget arra, hogy a fiatal családok jellemzőit részletesebben is 
megvizsgáljuk. Arra keresünk választ, hogy milyen tényezők állhatnak a 10 évnél 
fiatalabb családokra jellemző változások hátterében. Egy új családi léptékű működési-
magatartási modell megjelenéséről van-e szó, vagy valamilyen egyéb folyamattal állunk 
szemközt? Ha pedig a családi működési mód térségi modelljének változásáról beszél-
hetünk, akkor azok tartósnak vagy csupán átmenetinek mutatkoznak?  

A kutatás keretében elemeztük a térségi adatfelvételből kialakított „fiatal csalá-
dok” minta eredményeit, 40 interjút készítettünk fiatal családokkal négy típus mentén 
(falu – város, iskolázottsági szint), és elkészült 10 esetelemezés.  
 

Az interjú és az esetleírás témakörei a következők voltak:  

- A család jellemzése: Lakhely, összetétel, a család életkora, a szülők iskolai 
végzettsége, a szülők munkaköre/beosztása, lakáskörülmények, a szülők 
rövid életpálya-jellemzése. Munkahelyi beágyazottság: mennyire stabil, mennyi-
re elfogadott, mennyire azonosulnak vele, vagy átmenetinek tartják stb.  

- Helyi társadalmi beágyazottság: A kortárscsoport családjaival való jó 
kapcsolat jellemzése. A legfontosabb kapcsolati formák (időnkénti együttlét, 

                                                           
1 A tanulmány az MTA DOMUS Programjának támogatásával szervezett csoportos  kutatás 

(Közösségi identitás, társadalmi kohézió a székelyföldi fiatal családok körében) 
eredményei alapján készült 2014-ben.Témavezető: Biró A. Zoltán. A tanulmány az össze-
foglaló elemzés részfejezeteit tartalmazza.A teljes kutatási anyag az Intézet adattárában 
érhető el. A Program keretében készített szakmai összefoglalóból további részletek kerül-
tek publikálásra a székelyföldi térségben zajlott társadalomtudományi DOMUS kutatások 
eredményeit bemutató kiadványban (Biró et al. 2016. 292-313). 
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összejárás, információcsere, szabadidő eltöltése, egymás segítése fontos 
munkákban, egyéb). Szülők és gyerekek közös részvétele rendezvényeken, 
eseményeken, szabadidőprogramokon (a rokonság ünnepei, falunap, város-
nap, csoportos természetjárás, közéleti/politikai rendezvények, sportesemé-
nyek, szervezetek és egyesületek tevékenységében való családi részvétel). A 
rokoni kapcsolatok jellege, szerepe a család életében. A szülők és fiatal háza-
sok közti kapcsolat jellemzése (távolság, gyakoriság, tartalom). Anyagi segít-
ség családalapításkor, közös munka, gyerekek nevelése, közös háztartás. A 
szülőkkel való kapcsolat szerepe, súlya a fiatal család életében. A család a 
közösségi portálokon. Megjelenési módok, közös vagy csak egyik szülő, 
profil a gyerek nevében, gyakoriság, hálózat nagysága. Közösségi formákban 
való magánjellegű részvétel: klub, csoport, sport, színház stb.  

- Családkép: A gyerekvállalással kapcsolatos családi attitűdök jellemzése. 
Családmodell, családeszmény rövid jellemzése: nagycsalád – kiscsalád, férfi-
nő viszony. Intézményekhez való családi viszonyulás (egyház, közérdekű/ 
intézményes helyi szerepvállalás). 

- Identitásszerkezetekhez való viszony: A nemzeti identitáshoz való nyílt 
vagy latens kapcsolódás formái a családban (újszülöttek névadása, nemzeti 
ünnepeken való részvétel, az anyanyelv használata, egyházhoz való kapcso-
lódás, a történelemhez való viszony, beszédmód, jelképek szerepe, magyar 
állampolgárság, médiafogyasztás). Lokális identitásszerkezetekhez való kap-
csolódás (diszkurzív szint, helyi szerepvállalási módok). Térséghez való kap-
csolódás: foglalkozik-e a család azzal a gondolattal, hogy elköltözzenek más 
országba, más térségbe? Mi szól az itt maradás mellett? 

2. Fiatal családok új szerepben 

Vidéki, periferikus vagy félperiferikus helyzetű térségben a fiatalok társadalmi 
és/vagy szakmai szerepvállalása, illetve ennek a szerepvállalásnak a módja és mértéke 
az egyik legfontosabb modernizációs tényező. A fiatal korosztály helyzetbe kerülését 
általában generációváltásként értelmezzük, és mind a hétköznapi vélekedés, mind 
pedig a szakmai megközelítés ezt pozitív felhangokkal kezeli, nyíltan vagy burkoltan 
szükségesnek tartja, elmaradását negatív jelenségként könyveli el.  

A térségi közbeszédben konszenzus van abban a tekintetben, hogy a fiatalok 
helyzete kedvezőtlen. Ennek jele többek között az, hogy a fiatalok nehezen jutnak 
munkahelyhez, a munkahelyeken vagy alulfizetettek, vagy pedig szakmai tudásuk 
szintje alatt foglalkoztatják őket, sokan a külföldi munkavállalást választják, s a felső-
fokú képzésben való tömeges jelentkezés mögött is sok esetben az úgynevezett 
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parkolás jelensége áll, ami az esetek nagy részében a munkaerőpiaci szerepvállalás ké-
sőbbre való kitolódását jelenti. Ebben a kontextusban célirányos, dinamikus generáció-
váltásról nem lehet beszélni, a fiatalok számára értékesnek, kívánatosnak tűnő térségi 
pozíciók vagy foglaltak (középkorosztály), vagy hiányoznak (a döntési pozícióban lévő 
középkorosztály vagy nem is ismeri, vagy anyagi és egyéb okokra hivatkozva szándé-
kosan nem hozza létre a fiatalok számára kívánatos pozíciókat).  

 
Ebben a helyzetben mutatkozik fontosnak az a megfigyelés, hogy a fiatal családok 

működésében olyan beállítódások, gyakorlatok jelentkeznek, amelyek eltérnek az idő-
sebb családok mintáitól. Úgy tűnik, hogy a generációváltás közege és egyben támogató 
háttere a fiatal család. Tapasztalataink szerint három olyan fontosabb tényezőcsoport 
van, amely a fiatal családoknak ezt a váltási gyakorlatát életre hívja és/vagy támogatja: 

- A család szerepének újbóli előtérbe kerülése 

- A „helyhez”, a fizikai terekhez való kapcsolódás társadalmi gyakorlattá válása 

- Az IT szegmens által kínált lehetőségek az egyéni és csoportos öndefiníciós és 
ön-prezentációs folyamatok számára 

Ez a jelenség arra hívja fel a figyelmet, hogy azokban a vidéki térségekben, 
amelyekben a fiatalok jelentős része helyben marad, ugyanakkor a térségi struktúra a 
generációváltást, a fiatalok helyzetbekerülését nem támogatja, ott a generációváltás 
jóval több, mint munkahelyszerzési kérdés. A fiatalok társadalmi pozícionálódása 
egyéni szintről a családi szintre tevődik át, a térségi erőforrások helyett a családi 
erőforrásokra alapozódik, tartalma és megmutatkozási módja az életvezetés mentális-
szimbolikus síkján is teret követel magának.  

3. Térségi szakmai tematizációk  

3.1. Megközelítések 

A térségi közbeszédben és szakmai tematizációkban a fiatal családok helyzete, 
működési módja egészen az utóbbi évekig nem, vagy csak nagyon ritkán volt téma. 
Mindkét tematizációs mezőben több szó esett a fiatalokról, azonban az 1989-től máig 
húzódó időszakot tekintve a fiatalokkal való diszkurzív és szakmai vagy közéleti 
foglalkozások előtérbe kerülése is az időintervallum második felére esik. Ennek oka 
többek között az is, hogy ebben a vidéki térségben az 1989 után beindult általános 
társadalmi átalakulási folyamatot olyan jelenségek és témák uralták, amelyekben a 
fiatalok szerepe nem volt hangsúlyos. Az 1990-es évek fontos témái a diszkurzív 
mezőben elsősorban a pártpolitikai folyamatokhoz, kisebbségpolitikához, a migrációs 
témához, az interetnikus viszonyok alakulásához, a politikai és nem politikai tartalmú 
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identitás-rehabilitációs folyamatokhoz kapcsolódtak, illetve olyan pragmatikusabb 
kérdésekhez, mint a térségi fejlesztéspolitikai hátrányok, a privatizáció, a munkaerő-
piac átalakulása. A fiatalok helyzetével való foglalkozást késleltette az is, hogy a térségi 
diskurzusokat és látványosabb tematizációkat (rendezvények, programok indítása stb.) 
vagy az egyoldalúan pozitív megközelítés dominálta (új kezdeményezések, eredmé-
nyek, tervek stb.), vagy pedig a hangsúlyosan negatív hangvétel (panasz, követelés, 
jogok hiánya, intézmények és források hiánya stb.). Az 1989-es fordulat utáni első, 
másfél évtizedben ezekbe a sarkított diskurzusokba nem nagyon fértek bele azok a 
témák, amelyek a fiatalok helyzetét érintették, mint például az iskolarendszer átalakítá-
sának kedvezőtlen hatásai, a fiatalok munkaerőpiaci helyzetének romlása, az iskolai 
oktatás „parkolásként” való használata, a szabadidő-használati formák átalakulása, az 
újabb életstílus- modellek kialakulása, a fiatalok fogyasztási vagy mobilitási szokásai és 
hasonlók. Egyrészt a térségi vagy kisebbségi témák szemszögéből ezek a jelenségek 
ebben az időszakban nem tűntek eléggé fontosnak ahhoz, hogy tárgyilagos elemzések 
vagy fejlesztéspolitikai elgondolások tárgyát képezzék. Másrészt, ezeket a jelenségeket 
és témákat nem lehetett beleilleszteni az előzőekben jelzett polarizált beszédmódokba. 
A polarizált beszédmódra ugyanis dominánsan az volt a jellemző, hogy a sajátnak 
érzett/tudott jelenség pozitív, a mástól, külső tényezőtől függő jelenség, az negatív. A 
fiatalok helyzete saját témának minősült, de tartalma többnyire negatív jellegű volt, 
ezért a diszkurzív gyakorlat nem nagyon tudta kezelni. Ez a beállítódás a szakmai meg-
közelítésekre is kiterjedt, hiszen támogatást nyerni vagy térségi társadalmi érdeklődést 
kelteni elsősorban olyan szakmai elemzésekkel lehetett, amelyek a polarizált diskurzus 
mentén szerveződtek (pl. migráció, interetnikus viszonyok stb.).  

A fiatalok helyzetével kapcsolatos társadalmi tematizáció a 2000-es évektől 
kezdődően fokozatosan megváltozott. Ennek egyik meghatározó tényezőjét az egy-
házakhoz kapcsolódó ifjúsági szerveződések, mozgalmak, rendezvények jelentették, 
amelyek nem csupán tematizálták a fiatalok helyzetét, társadalmi szerepvállalását, 
hanem ténylegesen a fiatalok részvételével, helyzetbe hozásával is törődtek. Hasonló 
folyamatok a nem vallási jellegű civil szerveződésekben is elindultak, elsősorban a 
környezetvédelem és a kultúra terén, de jóval kisebb hatókörben. A fiatalokkal 
kapcsolatos társadalmi tematizáció másik fontos szegmensét ebben az időszakban a 
felsőoktatás térségi megjelenése és expanziója jelentette. Nem utolsósorban a politikai 
szegmens is szerepet vállalt a fiatalokkal kapcsolatos témák megjelenítésében, ugyan-
akkor a fiatalok helyzetbe hozásában is (karrierépítési lehetőségek közéleti, politikai 
mezőben). Az utóbbi években a fiatalokkal kapcsolatos térségi tematizáció ismét 
negatív hangvételűvé vált, ez szorosan összefügg a kedvezőtlen munkaerőpiaci hely-
zettel, az oktatástól való fokozatos elfordulással, a külföldi munkamigrációval. Pozitív 
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tematizációs fordulatot jelent ugyanakkor a fiatalok helyzetének javítására irányuló 
szakpolitikai elgondolások és támogatási formák térségi megjelenése.  

A fiatalok helyzetével kapcsolatos szakmai megközelítések – több más témakör-
höz hasonlóan, mint például a vidékfejlesztés, a háztartáskutatások stb. – magyar-
országi szakmai tudástranszfer nyomán indultak be. A „civilizációs és ifjúsági korszak-
váltás” tematikájú megközelítés (Jürgen Zinnecker) Gábor Kálmán és munkatársai 
tevékenysége révén vált ismertté a térségben (Gábor 1993, 1996), a Kozma Tamás 
vezette Oktatáskutató Intézettel kialakított szakmai kapcsolat keretében. A generációs 
kapcsolatok székelyföldi változásairól Biró A. Zoltán publikált tanulmányt 1995-ben 
az Oktatáskutató Intézet folyóiratában (Biró 1995). A Gábor Kálmánnal kialakult 
szakmai kapcsolat mentén szerveződött az a Kárpát-medencei léptékű ifjúságkutatási 
program (MOZAIK 2000) is, amelyben már külön székelyföldi mintán vizsgáltuk a 
fiatalok helyzetét (lásd:Szabó et al.2002). Ezt az átfogó kutatást a továbbiakban több 
kisebb elemzés követte, a kolozsvári Egyetem szociológusai több olyan kutatást is 
lebonyolítottak, amelyek a székelyföldi térségre is kiterjedtek. Ezekben fokozatosan 
egyre több szakmai ismeret halmozódott fel a fiatalok életkörülményeire, fogyasztási 
szokásaira, munkaerőpiaci helyzetére, életpálya-terveire, közérzetére stb. vonatkozóan. 
Ezekben az elemzésekben azonban a fiatal családok helyzete továbbra is csak szórvá-
nyosan jelent meg. A fiatalokkal kapcsolatos térségi kutatások témáiról, eredményeiről 
a KAM keretében Gergely Orsolya készített teljeskörű áttekintő elemzést (Gergely 
2009. 9-38). 

A térségi fiatal családok helyzetére vonatkozó szakmai eredmények első lépésben 
egy más kutatási vonalon jelentkeztek. Az MTA Politikai Tudományok Intézetével 
kialakult szakmai kapcsolat mentén, Laki László kezdeményezésére és irányításával 
készült a Csíki-medencében, ezer fős mintán egy komplex háztartásvizsgálat (Laki-
Biró 2001). Ez a nagyon sok témakörre kiterjedő kutatás alapozta meg a későbbi 
térségi háztartásvizsgálatokat (KAM 2004, KAM 2011, sok lokális léptékű vizsgálat, 
ezek áttekintését lásd Kiss Adél 2011-ben készült összefoglaló elemzésében). Ezekben 
a kutatásokban rendszerint elkülönült a fiatal családok alminta, azonban maga a „fiatal 
család” problematika a kutatási eredményekben nem került tematizálásra. A fiatalok 
helyzetére vonatkozó újabb megközelítést a külföldi munkamigrációra vonatkozó 
elemzések jelentették (Bodó 2008), amelyek a maguk során szintén sok szakmai 
információt kínálnak a fiatal családok működéséről.  

 
Összességében azt mondhatjuk, hogy a térségben zajló kutatások a 2000-es 

évektől kezdődően többféle megközelítésben foglakoztak a fiatalok helyzetével. Azon-
ban csak nagyon kevés olyan szakmai megközelítést találnunk, amelyek kifejezetten a 
fiatalok térségi társadalmi pozicionálásának kérdéskörével, illetve kifejezetten a fiatal 
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családok működési módjával foglalkoznak. A következőkben két olyan kutatási 
program eredményeit mutatjuk be, amelyek 2012 folyamán készültek, és kifejezetten 
erre a két témakörre irányultak. A fiatalok társadalmi pozicionálásnak folyamatát célzó 
elemzés (4.2.) a Sapientia EMTE keretében készült a Hargita Megyei Tanács felkéré-
sére, és a Hargita megyei fiatalokra irányult. A másik kutatás a bevezetőben említett 
székelyföldi család-adatfelvétel (4.3.), amelynek a fiatal családokra irányuló következtetései 
jelen program indítását indokolták. Ez utóbbi esetében nem volt cél a fiatal családokra 
vonatkozó eredmények feldolgozása, ezért az itt következő bemutatásban a jelen 
program keretében végzett másodelemzés eredményeiből mutatunk be részleteket.  

3.2. A fiatalok társadalmi integrációjának módjai és korlátai  

Amint azt a tanulmány bevezető részében jeleztük, a fiatalok társadalmi integrá-
ciójának „megszokott” útja az egyéni munkaerőpiaci életút, az egyéni karrier és pozíció-
építés. Jeleztük azt is, hogy korábbi kutatási eredmények alapján arra a következtetésre 
jutottunk, hogy ezek a megszokott utak a térségben az utóbbi években egyre kevésbé 
működnek és föltehetően ennek folyománya az, hogy a fiatalok a saját maguk által 
kialakított családi keretekben tesznek kísérletet a térségi társadalomba való integrá-
cióra. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy azt a fordulatot, amelyet a fiatal családok 
működésében tapasztalunk, a térségi társadalmi szerkezet működési módja nem 
támogatja.  

 
A következőkben annak a kutatási programnak a fontosabb jellemzőit mutatjuk 

be, amelynek keretében a fiatalok térségi integrációjának jelenségeit vizsgáltuk (a 
bemutatáshoz a teljes kutatási anyagról készített, kivonatjellegű publikációt használjuk, 
az ehhez a programhoz kapcsolódó kiegészítésekkel és magyarázatokkal, lásd: Biró 
2012). A társadalmi integrációs módok működési módja és a fiatal családok működé-
sében tapasztalható fordulat több szinten is összefügg. Nem mellékes kérdés, hogy ha 
ezek az integrációs formák úgymond hatékonyan működnének, akkor a fiatal családok 
körében jelentkezne-e a bemutatott fordulat? Az itt következő rövid összefoglaló azt is 
jelzi, hogy egy következő kutatásnak ki kell terjednie a két szegmens (egyéni integráció, 
fiatal családok sajátos működési módja) összefüggéseinek vizsgálatára is.  

 
A kutatás kiindulópontja az, hogy a fiatalok térségi integrációjának kérdése nem 

csupán munkahelyszerzési kérdés. Társadalmi integrációjuk mértéke és módja a térség 
egészének megerősödésével, jövőjével, életképességével is összefügg. A fölkínálható és 
az elfoglalható munkahelyek száma mellett az is kulcsfontosságú kérdés, hogy a 
fiatalok milyen módon, milyen mértékben integrálódnak ezekbe a munkahelyekbe, és a 
munkahelyek révén milyen módon, milyen mértékben találják meg helyüket ebben a 
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térségben. Térségi szempontból nem csupán az a fontos, hogy hányan jutnak munka-
helyhez, hanem az is, hogy a bejutók köréből mekkora lesz azoknak az aránya, akik 
úgy érzik, hogy szakmai és személyi adottságaik jól hasznosulnak, szakmai-intézményi 
karrier nyílik előttük, s mindezzel azonosulni is tudnak. A térség versenyképessége, 
öndefiníciós folyamata nagymértékben függ attól, hogy a munkát vállaló fiatalok egy 
jelentős része a térség meghatározó szereplőjévé válik-e, vagy sem. Olyan kérdések 
ezek, amely tulajdonképpen a következő térségi elit formálódásával, várható szakmai-
társadalmi erejével és szerepével függenek össze.  

 

A fiatalok munkaerőpiaci helyzetét három tényező alapvetően meghatározza:  

- A fiatalok tanulási és munkahely-vállalási modelljei, az ehhez kapcsolódó 
szocializációs hatások (család, kortárscsoport, média) 

- A munkaadói oldal gyakorlata és magatartási mintái 

- A képzési intézmények és programok működési módja. 
 

A kutatás keretében az alábbi vizsgálatokat végeztük:  

- reprezentatív kérdőíves adatfelvétel, 15-35 éves korcsoport (iskolai életpálya, a 
munkaerőpiaci szerepvállalással kapcsolatos attitűdök és gyakorlatok, tapasz-
talatok, további tervek) 

- a munkaadók körében kérdőíves adatfelvétel a fiatal szakemberek alkalmazá-
sával kapcsolatos tapasztalatok vonatkozásában  

- interjúk készítése fiatalok, vállalkozók és képzési intézmények vezetői körében 

- a térségi szerepvállalással és a munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos jövőkép 
Foresight módszerrel való vizsgálata fiatalok körében.  

 

Néhány fontosabb következtetés jelen kutatási tematika szempontjából az elkészí-
tett kutatási elemzés alapján (Biró et al.2012.14-19.):  

 

- A Fiatalok (munkavállalók és potenciális munkavállalók) és a Vezetők (alkal-
mazók) körében végzett adatfelvétel eredményei egyértelműen igazolják azt, 
hogy a fiatalok munkaerőpiaci integrációjának problémaköre jelentős mér-
tékű társadalmi érdeklődéssel és társadalmi támogatottsággal bír. Ez egyfelől 
azt jelenti, hogy a témakörrel foglalkozó stratégiának és programoknak társa-
dalmi támogató bázisa van. Másfelől azt is jelenti, hogy a támogatás formális, 
vagy csak diszkurzív jellegű, a társadalmi érdeklődésben és támogatottságban 
a cselekvés szándéka és lehetősége nincsen benne. A Vezetők 90 százaléka 
szerint bíztató, ha a fiatalok a térségben szerepet kapnak, több mint 80 
százalékuk stratégiai fontosságú kérdésnek tekinti a fiatalok helyzetének 



112  Biró A. Z., Biró Z. Z., Bogyor I., Gergely O., Ozsváth-Berényi H., Székely K. K. 
 

 

kezelését, és a generációs váltást is fontosnak tartja. A Fiatalok oldalán pedig 
azt tapasztaljuk, hogy több mint kétharmaduk bízik a vidéki térségek föl-
értékelődésében, esélyt lát arra, hogy ez a fölzárkózás a vidék saját adott-
ságaira alapozódva történjen, és több mint 85 százalékuk tekinti bíztatónak 
azt, hogy mindebben a fiatalok szerephez juthatnak.  

- A fiatalok munkaerőpiaci helyzetére vonatkozó diskurzus ambivalens. A jelen-
legi helyzet értelmezésére, értékelésére vonatkozó megállapítások minden 
szereplő részéről dominánsan negatív hangvételűek. Ha rákérdezünk azokra 
a tényezőkre, amelyek ma a fiatalok munkaerőpiaci integrációját akadályoz-
zák vagy nehezítik, akkor a Fiatalok és a Vezetők többnyire hasonló módon 
érvelnek: a rövid időtartalmú alkalmazás, a szakmai tudás alacsony fokú hasz-
nosítása, a válsághangulat, a fiatalok mellőzése, a bérek alacsony volta stb.  

- A jelenlegi beszédmód és gondolkodásmód alapvetően nem megoldás-
centrikus. Legalábbis abban az értelemben nem az, hogy folyamatosan külső 
tényezőkre hivatkozik, és nem foglalkozik a közvetlenül érintett szereplők 
(Fiatalok és Vezetők) cselekvő részvételével. Jellemző tény, hogy mindkét 
csoport a térségi munkaerőpiaci folyamatok alakulásától teszi függővé 
(Vezetők: 85,7 százalék, Fiatalok 74,2 százalék) a fiatalok helyzetének alaku-
lást, miközben nem merül fel az, hogy ez a két csoport ténylegesen tehet-e 
valamit – mint a munkaerőpiac két fontos aktora – a folyamat befolyásolása, 
alakítása érdekében. Passzív szerephelyzetre utal az is, hogy mind a munka-
vállalói (Fiatalok), mind pedig a munkaadói oldal (Vezetők) megfogalmazza a 
másik féllel szembeni elvárásait és kifogásait, de saját feladatait nem.  

- A munkahelykeresésre és a munkavállalásra vonatkozó felkészítési javaslatok 
jellege és javasolt volumene egyértelműen jelzi azt, hogy a jelenlegi felkészí-
tési/felkészülési gyakorlat hiányos vagy – eltekintve az alkalmi állásbörzéktől – 
egyszerűen nincs.  

- A Fiatalok és a Vezetők több fontos témakörben elbeszélnek egymás mellett. 
A Vezetők igen jelentős hányada (38,9 százalék) azon a véleményen van, 
hogy nehéz kiismerni a Fiatalokat, nehéz véleményt formálni róluk. A Veze-
tők közel 50 százaléka úgy gondolja, hogy a Fiatalokat nem nagyon érdekli a 
jövő, kevés köztük a törekvő, és elsősorban a pénzre koncentrálnak (ezen a 
véleményen van a Vezetők 77 százaléka). Lényeges különbségek vannak a 
két csoport között a hatékony munkaerő-toborzás módszereit illetően is. 
Miközben a Fiatalok inkább az informális csatornákban bíznak, a Vezetők 
fontosnak tartják a formalizált megoldásokat is. Lényeges különbség van 
ugyanakkor a tekintetben, hogy a fiatalok milyen munkakörökhöz, munka-
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területekhez vonzódnak. Miközben a Vezetők úgy vélik, hogy a Fiatalok 
kiemelten vonzódnak a gazdasági-pénzügyi szektorhoz, az IT szektorhoz 
vagy a kereskedelemhez, addig a Fiatalok oldalán sokkal kiegyenlítettebb 
érdeklődést látunk, gyakorlatilag csak az önfoglalkoztatás emelkedik ki az 
egyes ágazatok, munkaterületek közül.  

- A Fiatalok körében az új munkahelyeken nagy a bizalom és a törekvés a 
munkahelyi integrációt illetően. Az új alkalmazások kezdeti időszakában az 
intézmények és a cégek sok esetben nyitottak az integrálódási szándékok 
irányába. Ez a nyitottság és bizalom nem csak az adott munkakör meg-
ismerésére és eredményes betöltésére szorítkozik, hanem az új munkavállaló 
egyéni ambícióinak támogatására is. Ezek a kezdeti törekvések és pozitív 
folyamatok azonban az esetek döntő többségében fokozatosan lanyhulnak, 
majd pedig abbamaradnak. A kezdeti személyes bíztatások inkább csak a 
tervekről, a lehetőségekről szólnak, amelyek különböző okok miatt nem 
válnak tényleges szervezeti gyakorlattá.  

- Mindkét megkérdezett csoport elégedetlen azzal, ahogyan a közélet és a média 
a fiatalok helyzetével, s ezen belül a munkaerőpiaci helyzetével foglalkozik. 
Ez jelzés arra vonatkozóan is, hogy a társadalmi nyilvánosság két jelentős 
szegmense esetében a fiatalokkal való foglalkozás lehetősége – a társadalmi 
tematizáció szemszögéből – kihasználatlanul marad. 

- A sikeres integrációs történetek nem tematizálódnak. Az egyszerűbb és 
kézenfekvőbb magyarázat az, hogy a fiatalok helyzetével kapcsolatos negatív 
vélemények száma és sokfélesége, a témával kapcsolatos térségi közbeszéd 
megszokott formája úgymond eltakarja a sikeres történeteket.  

- A munkaerőpiaci integráció térségi folyamatára általában jellemző az, hogy az 
elvárások és a gyakorlat között a megfelelés alacsony fokú. A Fiatalok és a 
Vezetők egyaránt úgy gondolják, hogy a megfelelő bérezés nagyon fontos a 
munkahelyi sikerhez, ugyanakkor a gyakorlat rácáfol erre az állításra, mert a 
már dolgozó fiatalok véleménye szerint a munkahelyi sikerességben az 
ösztönző jellegű bérezés csak az esetek felében tapasztalható. Egyetértenek a 
felek abban is, hogy a tartós munkaszerződés alapvető fontosságú, miközben 
azt is látjuk, hogy a munkaerőpiaci integrációt akadályozó tényezők listáján a 
rövid időtartamú alkalmazás előkelő helyen áll. Hasonló ellentmondás ta-
pasztalható a szakmai tudás hasznosítása tekintetében is. A megfogalmazott 
elvárások és a tényleges gyakorlat közti eltérés részben abból ered, hogy a 
térség munkaerőpiaca kisméretű és fejletlen, a Vezetők – többféle objektív 
ok miatt – nem tudják teljesíteni azt sem, amit egyébként fontosnak tartanak.  
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- Az érintettek (Vezetők, Fiatalok) ma nem rendelkeznek azzal az innovációs 
potenciállal, amely a helyzetet képes lenne rövid távon megváltoztatni.  

 

Természetesen alakulhatnak úgy a térségi gazdasági folyamatok, hogy az alkalma-
zások száma növekedni fog. Azonban az elemzési eredmények azt jelzik, hogy az 
alkalmazott fiatalok munkaerőpiaci – és térségi – integrációjának növekedése, 
mint lehetőség, nincsen benne a térségi rendszerben. Az alkalmazók és az 
alkalmazottak közti érintkezési felületek növelésének, gazdagításának módszerei és 
lehetőségei a térségi aktorok számára nem ismertek, az ezzel kapcsolatos késztetések 
korlátozott mértékűek, a munkaerőpiaci integráció értékelése és értelmezése többnyire 
a munkahelyek bármilyen áron/módon való megszerzésére és betöltésére/beélésére 
szorítkozik. Mindez oda vezet, hogy a térségben a szakmai-társadalmi integráció, 
pozíciószerzés/pozícióépítés egyéni útjai kevésbé vagy egyáltalán nem sikeresek, a 
térségi társadalmi struktúra működési módja vagy kizárja, vagy magához igazítja a 
fiatalokat. Ebben a folyamatban kétségkívül szerepet játszik az a tény is, hogy a meg-
szerezhető munkahelyek nagyobb része nem gazdasági, hanem hivatali jellegű. 
Ezekben az intézményi keretekben a hivatali kultúra jellege, valamint a besorolások és 
előrejutások magas fokon hierarchizált rendszere szintén olyan tényező, amely a fiatal 
munkavállalók számára kedvezőtlen lehet. Az eredmény az, hogy a társadalmi integrá-
ció és identitásépítés módozatai az egyéni pályáról a családi keretbe és tevékenységi 
formákba helyeződnek át. Ennek a keretnek a cselekvési lehetőségei és forráskészlete 
adnak kifutási lehetőséget a társadalmi identifikáció és a társadalmi integráció terén a 
fiatalok számára.  

4. A fiatal családok modellje  

A térségi családokra irányuló kutatásunk (SZFI 2013) eredményei azt jelezték, 
hogy a székelyföldi térségben a családok szintjén változási folyamatok indultak el: 
növekedik a lokális, kistáji, térségi és nemzeti identitásszerkezetekhez való kapcsoló-
dást, több szinten kimutatható az, hogy a családok a társadalmi beágyazódás nyilvános, 
közösen vállalt mintáit egyre nagyobb mértékben veszik át. Ezek a folyamatok azt 
jelzik, hogy ebben a térségben a családok nem csupán kivárással reagáltak a gazdasági 
válság okozta nehéz helyzetre, hanem strukturális változásra utaló lépésekkel is. Ezek a 
folyamatok a térségi társadalmi kohézió erősödésére utalnak, s mögöttük – ezt nagyon 
fontosnak tartjuk hangsúlyozni – nem javuló gazdasági vagy munkaerő piaci trendek 
állnak, hanem a családok belső erőforrásainak mozgósítása.  

 

Ezt a váltást a 10 évnél fiatalabb családok csoportja hangsúlyosabban képviseli, 
mint az idősebb családok. A fiatal családok működési módjában nagyobb fokú térségi 
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beágyazottságot, nagyobb fokú hálózatépítési és hálózat-fenntartási törekvést, nagyobb 
fokú és szélesebb spektrumú identitásépítési gyakorlatot rögzíthetünk. Bár a térségi 
családok halmazában nem ez a csoport a legnagyobb, számítani lehet arra, hogy ennek 
a csoportnak a létszáma, társadalmi szerepe növekedni fog. A fiatal családok 
álláspontja, magatartása három irányban mutat eltéréseket. 

4.1. Változó működési modell? 

Olyan témák esetében, amelyek a hagyományosabb családi működési modell 
fenntartására, esetleg erősítésére vonatkoznak, a fiatal családok mutatói alacsonyabbak. 
Ennek jellegzetes példája az, hogy a fiatal családok kevésbé értékelik az önkormányzat 
támogatását, általában kisebb szerepet tulajdonítanak a család és az önkormányzat 
kapcsolatának. Kisebb jelentőséget tulajdonítanak annak is, hogy a szomszédság 
szerepet vállaljon-e például a lakás felügyeletében, az egymás mellett élő családok 
életvitelének közvetlen összekapcsolását a maguk számára nem tartják követendőnek. 
Nem támogatják azt az elképzelést sem, amely a nagycsalád modelljének rehabilitáció-
jára vonatkozik.  

 
Jelentős mértékben támogatja a családok működését az önkormányzat – a család életkora szerint 
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A szomszédság fontossága a lakás felügyeletében 
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Célszerű lenne visszaállítani a régi típusú, nagycsaládi együttműködést? 
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4.2. Közösség, nyilvánosság  

Az idősebb családok mintáitól való eltérés másik fontos vetületét a nyilvános, 
közösségi kapcsolatok megítélése, illetve a nyilvános eseményeken való együttes 
megjelenés képezi. A fiatal családoktól azt várnánk, hogy az életvitelbeli és 
életfelfogásbeli különbségek okán inkább a helyi közösségtől való távolságtartást 
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preferálják. Ehelyett viszont azt látjuk, hogy nagyobb mértékben tartják fontosnak a 
helyi közösséghez való tartozást, mint az idősebb családok. Hasonló fordulat 
mutatkozik abban a tekintetben is, hogy mennyire tartják fontosnak a rokonsággal való 
kapcsolattartást. A kifele nyitás, a társadalmi integráció igénye megmutatkozik egy sor 
más területen is, többek között a nyilvános társadalmi eseményeken való részvétel 
tekintetében, a természetjárásban, a kulturális rendezvényeken vagy a sporteseménye-
ken való részvételben, s még hangsúlyozottabb módon a szabadidős vagy civil 
tevékenységekben való szerepvállalás tekintetében. Ez a fordulat azért is szembetűnő, 
mert a vizsgált térségben a családi magatartások korábbi modellje általában olyan 
magatartásmintákat támogatott, amelyben a nyilvános eseményekben az egyes 
családtagok sok esetben külön-külön, a kortárscsoportok mentés vállalt szerepet vagy 
jelenlétet. A fiatal családok újabb modellje nem csupán nagyobb rézvételi szándékot 
jelez az elzárkózás helyett, hanem a jelenlét családi léptékű, közös formáját hang-
súlyozza. Ez a vélemény és megjelenési mód egyben a család prezentációja, társadalmi 
pozicionálása is. Ez azt jelenti, hogy a fiatal családok nem elégszenek meg a helyi 
közösségbe való integrálódásnak azzal a korábbi modelljével, amely az egyéni 
részvételi módok mentén, a közösségi szerkezetekbe beleilleszkedve, azoknak 
alárendelődve támogatta a helyi közösségi struktúrák működését, újratermelését.  

 
A család jó működését segíti a helyi közösséghez való tartozás 
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Mennyire fontos, hogy családjával közösen vegyen részt a rokonság ünnepein?  
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Mennyire fontos, hogy családjával közösen vegyen részt csoportos természetjáráson?  
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Mennyire fontos, hogy családjával közösen vegyen részt a szabadtéri, kulturális eseményeken?  
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Mennyire fontos, hogy családjával közösen vegyen részt a közéleti, politikai rendezvényeken?  
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Mennyire fontos, hogy családjával közösen vegyen részt szervezetek, egyesületek, szabadidős 
tevékenységében?  
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Mennyire fontos, hogy családjával közösen vegyen részt családi vásárláson?  
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4.3. Interpretációk változása 

Az idősebb családoktól való eltérés harmadik területét a vélekedések azon 
csoportja képezi, amelyek a család működésének erősítésére irányuló reflexiókat 
hordozzák. Ezen a téren is olyan trendekkel találkozunk, amelyeknek az ellenkezőjét 
várnánk. Meglepőnek tűnik az, hogy a fiatal családok ma nagyobb szerepet 
tulajdonítanak a családi hagyományoknak, a felmenők pozitív példáinak, mint az 
idősebb családok. És az is figyelemre méltó, hogy hasonló eredményt mutatnak a 
közéletbe, a nyilvános eseményekbe való bekapcsolódás fontosságát mérlegelő 
válaszok is. Nem utolsó sorban újszerűnek számít az, hogy a fiatal családok körében 
nagyobb szerepet kap a család megújulási, változási képessége. Ez a vélekedés a fiatal 
családok esetében nyilván logikusnak tűnik, azonban a korábbi modell ismeretében ez 
a vélekedés is elhatárolódási attitűdként értelmezhető.  

  
Milyen mértékben erősítik a családot a családi hagyományok, a felmenők pozitív példái? 
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Milyen mértékben erősíti a családot a közéletbe, szervezetekbe, eseményekbe való bekapcsolódás?  
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Milyen mértékben erősíti a családot a család kezdeményező változási képessége?  
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5. A változás térségi és külső tényezői  

5.1. A térségi társadalmi környezet 

A fiatalok családok kivétel nélkül fontosnak tartják közvetlen társadalmi környe-
zetüket (szülők családja, rokonok, szomszédok, a lokális közösség, s természetesen a 
kortárs családok), s ez a véleményekben és a mindennapi gyakorlatban egyaránt 
kifejeződik. Ez a környezet azonban – kivéve természetesen a kortárs családokat – 
nem jelent támogató környezetet az újszerű működési modellhez.  

 

Egy jellegzetes példa: korábbi kutatási eredményeink szerint (KAM 2004, 2011) a 
térségi családok 85 százaléka mondja azt, hogy lokális léptékben átlagosnak tartja magát, 
s ez egyértelműen azt jelenti, hogy „olyanok vagyunk, mint mások a saját környeze-
tünkben”. Ez a normatív modell nem akadályozza meg, hogy a fiatal családok részben 
vagy egészében másként működjenek, de a másként való működéshez támogatást, 
innovatív példát, ösztönzést nem ad. Az interjúk és esetelemzések egyértelműen jelzik 
azt, hogy a fiatal családok érzékelik és tudatosítják ezt, és arra törekednek, hogy ne 
konfrontálódjanak vele, nem a többségi modell ellenében definiálják magukat. A szem-
benállások elkerülésére egyébként tudatosan is törekednek, így például a mindennapi 
kapcsolatok fontosságának a hangsúlyozásával, vagy a szülőkkel való kapcsolat alakí-
tásával (legyen állandó, de nem túl közeli a kapcsolat). A rurális térségben élő fiatal 
család a változáshoz külső támogató vagy ösztönző tényezőket kell keressen, illetve 
saját erőforrásaira alapozhat. Városi környezetben nagyobb a lehetősége annak, hogy a 
fiatal család a kortárs családok köréből a saját modelljét támogató partnert találjon.  

Összességében azt mondhatjuk, hogy a fiatal családok számára releváns lokális 
szociális környezetben kevés olyan komponens van, amely a fiatal családok műkö-
désében mutatkozó váltást ösztönzi vagy támogatja. Ezért amikor azt mondjuk, hogy 
ezek a működésbeli változások alapvetően endogén termékek, akkor a szóban forgó 
fiatal családok belső tartalékaira kell gondolnunk, legyenek azok elképzelések, normák, 
cselekvési minták vagy éppen anyagi feltételek.  

5.2. A változást ösztönző külső folyamatok 

A következőkben három olyan folyamatot jelzünk röviden, amelyek minden 
kétséget kizáróan összefüggenek valamilyen módon a fiatal családok működésében 
jelentkező változásokkal,  

5.2.1. 

A változás egyik eleme az, hogy a család úgymond visszaszerez – részben vagy 
egészben – olyan funkciókat, amelyeket korábban külső szereplőkre bízott rá (pl. 
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iskola, egészségügy, rekreáció, stb). A funkció visszavételének igazi tartalma nem is a 
tényleges tevékenység, hanem elsősorban a felelősség, a döntés, a feltételek meg-
teremtése, a tevékenység hasznosságának megítélése. Ez a szemléleti fordulat a fiatal 
családok életében abban mutatható ki, hogy jelentős mértékben megnövekszik a 
családi tevékenység tervezése, a család működésében a személyes szerepvállalás, a 
felelősségvállalás jóval túllép azon a gyakorlaton, amely például a gyereknek az oktatási 
intézményben kifejtett tevékenysége napi ellenőrzésére irányult. A fiatal családok 
működésében fontos szerepet kap – a személyes életút szakmai/intézményi mened-
zselése mellett – a családi léptékű társadalmi integráció, a kapcsolati hálókba való be-
illeszkedés mellett a kapcsolatok menedzsmentje, a környezet által kialakított családkép-
nek való megfelelés mellett/helyett a saját családkép tudatos építése/menedzsmentje 
és hasonlók.  

5.2.2. 

A fiatal családok újszerű működési modelljének körvonalazódásában szerepet 
játszik az a társadalmi fordulat is, amely a „helyhez”, a fizikai terekhez való kapcsoló-
dás fölértékelődéséhez kapcsolódik. Egyfelől azt tapasztaljuk, hogy fölértékelődik a 
vidék, az ezzel kapcsolatos magatartások és tudások lényegesen átalakulnak, olyan 
újszerű folyamatok indulnak be, amelyek új szerepeket és mintákat termelnek ki a 
vidéken élők,illetve a vidékkel foglalkozók számára. A fizikai terek beélésében ugyan-
akkor megszaporodnak a szimbolikus tartalmak. Jellegzetes példái ennek: szimbolikus 
térfoglalások és térbeélési gyakorlatok látványos gyarapodása, emlékhelyek létrehozása, 
ünnepek és más nyilvános ceremóniák társadalmi szerepének fölértékelődése, stb. 
Általában fölértékelődik a téralapú identitás, legyen az lokális vagy regionális léptékű, s 
nem egy esetben ezt tapasztalhatjuk a lokálisnál kisebb mértékben is. Ahogyan Cristopher 
Ray, a téma egyik ismert elemzője fogalmaz (Ray 2009), az emberek cselekvési lehe-
tőségeket, formákat keresnek és találnak a maguk számára olyan terekben, amelyekhez 
az érdekek és érzelmek mentén szorosan kötődnek. Ez a folyamat a vizsgált térségben 
is nagyon határozott kontúrokkal jelentkezett (lásd ezzel kapcsolatban Bodó 2000), 
többek között azért is, mert erre a szélesebb léptékű társadalmi fordulatra ráerősített a 
nemrég beindult székelyföldi léptékű átfogó identifikációs folyamat. A szimbolikus 
térbeélésnek ez a folyamata nyilván nemcsak a fiatal családok számára adott, hanem a 
térség egésze számára. Ami azonban a fiatal családok szempontjából fontos fejlemény: 
a szimbolikus és nyilvános térhasználat, illetve közösségi identitásépítési folyamat 
alkalmas és hasznos keretet jelent a fiatal családok számára a saját működési modell 
nyilvános társadalmi prezentációjára, illetve a család társadalmi pozícionálásra. A fiatal 
család számára fölértékelődik a nyilvános eseményekben való közös jelenlét, a lokális, 
térségi, nemzeti, ideológiai, közéleti stb. jellegű identitásszerkezetekbe való 
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integrálódás igénye, illetve a jelenlétek és integrálódások diszkurzív kezelésének 
gyakorlata. Az identitáskomponens hangsúlyozásával a fiatal család megkerülheti a 
közvetlen környezetét jelentő domináns családmodell referenciakeretként való 
igénybevételét.  

5.2.3. 

A fiatal családok működésében mutatkozó változás külső támogatásának harma-
dik tényezőjét az IKT eszközök használatához kapcsolódik. A kutatási eredmények 
(lásd: Biró – Gergely 2013, Biró – Bodó 2013)azt jelzik, hogy az utóbbi években ebben 
a térségben is gyakorlatilag általánossá vált az IKT eszközökhöz való hozzáférés.  

A fiatal családok IKT használata (információszerzés, kulturális és médiafogyasz-
tási lehetőségek, vásárlások, közösségi terekben való jelenlét stb., stb.) arra szolgál, 
hogy 

- ezekben a terekben és információs kínálatokban megtalálják a számukra 
fontos családműködési modellhez a fölhasználható elemeket 

- legitimációs mezőként működjenek a saját, fontosnak tartott családmodell 
kialakításához, fenntartásához. 

Ez a jelenség azért figyelemre méltó, mert a térségi családok működésében egy új, 
eddig nem gyakorolt fordulatot jelent. Egy adott család (jelen esetben fiatal család) a 
saját működési modell kialakításában nem a közvetlen környezetében tapasztalható 
működési módokat tekinti referenciakeretnek, hanem a virtuális térben elérhető 
információk, illetve a virtuális térben megvalósítható mozgási és megjelenítési módok 
révén saját legitimációs hátteret képez. 

Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a fiatal család az IKT szegmensben megtalálja 
a „hasznos használatnak” azt a módját, amely egyfelől a családi identitás építésének 
folyamatát szolgálja, másfelől pedig hozzájárul a fiatal család társadalmi megjeleníté-
sének, pozícionálásnak folyamathoz. A fiatal család a saját működési módja kialakí-
tásában az eltérő jellegű domináns környezettel való konfrontációt elkerüli, saját magát 
nem a környezetében található domináns modell ellenében definiálja, s ugyanakkor a 
mindennapi gyakorlat szintjén számtalan kapcsolati és együttműködési formát tart 
fenn a többségi modellt megjelenítő családokkal (szülők családja, rokonok, szomszé-
dok, a domináns modellt követő kortárscsoport családok stb.).  
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6. Összefoglalás  

6.1. 

A térségben domináns családmodell működésére alapvetően jellemző a kétirányú 
strukturális függőség. Az egyik tényezőcsoportot azok a szerkezeti jellemzők, intéz-
ményi keretek és jogszabályi keretek alkotják, amelyek a tanulást, a munkaerőpiaci 
szerepvállalást, illetve a helyi és állami intézményi szerkezetekkel kapcsolatos formális 
és informális viszonyt alakítják. Az ilyen keretekhez való viszony ebben a térségben 
hagyományosan távolságtartó. A másik tényezőcsoportot a közvetlen lokális környe-
zetet képező szociális környezet elemei alkotják. Ennek pragmatikus és értékbeli/ 
normatív elemeit a közvetlen referenciakeretet adó hasonló családokhoz való igazodás 
igénye határozza meg. A családok működése szempontjából nyilván a második 
tényezőcsoport szerepe a meghatározó.  

Jellegzetes kulturális mintái közé tartozik például a rövidtávú ciklikus tervezés, a saját 
erőforrásokkal való gazdálkodás sajátos módja, a külső tényezőkkel és az intézmények-
kel kapcsolatos sajátos perlekedő magatartás (Laki – Biró 2001, KAM 2004, KAM 2011).  

Mindebből témánk szempontjából az mutatkozik fontosnak, hogy ebben a 
modellben a strukturális betagolódások (függőségek) rendje azt eredményezi, hogy a 
család működésének legitimációs gyakorlata közvetlenül és több szálon is a lokális 
referenciakerethez kötődik, ugyanakkor mind a praxis, mind pedig a diskurzus szintjén 
közvetlen jellegű és strukturális szinten napi ellenőrzés alatt áll. Mindez azt jelenti, 
hogy a családi identitás építése „nem szabad”, ebben a rendszerben az újonnan alakult 
fiatal család számára nem is adódik különösebb identitásépítési feladat. Elegendő az 
ismert betagolódási gyakorlatok mindennapi megélése/gyakorlása, illetve a kiemelt 
lokális ceremoniális alkalmakban való jelenlét, a fiatal család az egyéni praxis, a 
diszkurzív gyakorlat szintjén gyakorlatilag csak beéli, kitölti a közösségi tudás által 
termelt és fenntartott keretet.  

6.2. 

Az a modell, amelyet a kutatási programunkban jelzett fiatal családok működtet-
nek, illetve működtetni próbálnak, tulajdonképpen kilép ebből a bejáratott közösségi 
gyakorlatból. családi identitás kialakítása fokozatosan individualizálódik. A fiatal család 
többféle referenciakeretre támaszkodik, a saját működés számára fontos legitimáció is 
megosztott. Formálisan igazodik a közvetlen környezetét alkotó másfajta modell 
képviselőihez (szülők családja, rokonok, ismerősök családja stb.), de ebben a formális 
igazodásban nincsen sem azonosulás, sem pedig oppozíció. A tényleges legitimációhoz 
más tereket, közegeket keres. 
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A saját család működésére vonatkozó tematizációt gyakorlati, problémakezelő 
jelleg dominálja, mint például a gyereknevelés és a fogyasztás kérdései, a családi 
környezet beépítése, étkezés, műszaki eszközök beszerzése és használata stb. Az 
egymáshoz való igazodásban fontos a családon belüli megbeszélés, a tapasztalatcsere, 
és a megosztott, de minden helyzetben újradefiniálható szerepmegosztás. A saját 
modellt erősítő kortárs referenciacsoportban a tudásmegosztás fontos szerepet kap. 
Nagy szerepet kapnak a család életében a nyilvános megmutatkozás efemer (nem 
ritualizált) módozatai, a nagyobb nyilvános eseményekben és a család számára fontos 
kis körökben való rendszeres és közös (gyerekkel együtt) megjelenés. A különbségek 
még tovább sorolhatók olyan gyakorlatok kapcsán, mint a kapcsolathálók kialakítása és 
fenntartási módozatai, az identitásszerkezetekhez való kapcsolódás mindennapi 
tevékenységekre való lebontása, az információszerzés és kezelés módja, a referencia-
csoporthoz való igazodásban az alkalmazkodás és az elkülönböződés közti egyen-
súlyozás stb. Mindezek alapján a térségre általánosan jellemző családmodelltől lénye-
gesen eltérő új működési modell körvonalazódásáról lehet beszélni. Tulajdonképpen a 
társadalmi innováció egy sajátos formájával állunk szemben. A fiatal családok körében 
elindult egy olyan váltás, amelynek révén eltávolodnak a középkorosztály térségi vagy 
lokális léptékű normatív életvezetési modelljeitől.  

7. Fejlesztéspolitikai javaslatok  

Tekintettel arra, hogy az ebben a tanulmányban elemzett jelenség túlmutat a 
családok körén, ugyanakkor a térségben nemrég beindult identifikációs folyamathoz is 
szorosan kapcsolódik, megfogalmazódhat az a kérdés, hogy lehet-e szakpolitikai 
eszközökkel ezt a folyamatot támogatni, és ha igen, akkor milyen konkrét lépések 
mutatkoznak kivitelezhetőnek.  

Egy ilyen kezdeményezés azonban térségi szinten jelentős szemléleti és gyakorlati 
váltást igényelne, mert a térségi közvélemény formálók és döntéshozók csoportja ma 
még a család támogatása kapcsán kizárólag a szociális ellátásra gondol. Egyszerűbben 
fogalmazva: a térségben nincsenek meg a szükséges minimális feltételek a fentiekben 
javasolt tematizációs váltásra. A szakmai tematizáció nyilván lehetséges, de mindez 
nagyon kevés ahhoz, hogy az érdeklődés középpontjába állítsa ezt a kérdést, és térségi 
léptékben szemléleti, gyakorlati tematizációs váltást generáljon. Mindez azt jelenti, 
hogy első lépésben cselekvési programot a tematizációs folyamat megtervezésére és 
beindítására lehet, érdemes készíteni. Ennek részét képezheti többek között a kutatási 
eredmények térségi léptékű szakmai-közéleti megjelenítése, nyilvános előadások 
szervezése, a téma mediatizálása, szakmai kerekasztalok szervezése, publikációk térségi 
közzététele. A családokkal kapcsolatos térségi tematizáció megváltoztatásának másik 



Közösségi identitás, társadalmi kohézió, fiatal családok  129 
 

 

lehetséges módozatát a szakmai tudástranszfer jelentheti. A ma már EU dokumen-
tumokban is megjelenő új család működési paradigma (a család társadalmi szerep-
vállalásának megváltozása stb.) megismertetését külső szakértők bevonásával, közös 
programok indításával lehet ebben a térségben sikeresen végezni.  

A térségi tematizáció programszerű beindítása és alapszintű működtetése után 
nyílhatna lehetőséget arra, hogy olyan szakpolitikai program kerüljön megfogalma-
zásra, amely a fiatal családok működésében mutatkozó újszerű modell támogatásához 
vezethet. Ilyen többek között a nyilvános identifikációs terek/felületek programszerű 
menedzsmentje, a fiatal családok társadalmi pozicionálásnak támogatása, az újszerű 
családi identitásépítési folyamatokat támogató keretfeltételek erősítése.  
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