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Interjúalany: - Gabri Rudolf, a nagykaposi Magyar Közösségi Ház igazgatója, a 

Nagykapos és Vidéke Polgári Társulás elnöke, Gordius Plus nonprofit szervezet 

vezetője, a Rákóczi Szövetség alelnöke, közösségszervező szakember 

- Varga Tibor, Kaposkelecsény 32 éves polgármestere, a Via Nova Ifjúsági 

Szövetség alelnöke.  

Interjú időpontja: 2019.01.13. 

Készítette: Csonka Ákos 

 

A GORDIUS plus nonprofit szervezet 2008-ban alakult, mint közhasznú szolgáltatásokat 

nyújtó szervezet. Feladata az Ung-vidék fejlődéséhez és a foglalkoztatottság növeléséhez 

hozzájáruló szolgáltatások nyújtása, a kultúra-, a hagyományok ápolása, az oktatás és nevelés 

fejlesztése. 

Közhasznú tevékenységeink: 

szociális segítségnyújtás és humanitárius gondoskodás 

szellemi és kulturális értékek alkotása, fejlesztése, megőrzése, megújítása, bemutatása 

emberi- és a szabadságjogok védelme 

oktatás, nevelés és a testkultúra fejlesztése 

információs szolgáltatások, 

környezetvédelem és környezet alkotás, a lakosság egészségvédelme 

regionális fejlődést és a foglalkoztatottságot elősegítő szolgáltatások 

lakhatás biztosítása, karbantartás és felújítás 

A GORDIUS plus nonprofit szervezet a nagykaposi Magyar Közösségi Ház mellett működő 

modern felnőttképzési központban székel. A közösségi ház jelenleg 11 civil szervezetnek ad 

otthont, valamint a Mécs László Könyvtár működtetője. 
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Eredmények a felnőttképzés területén: 

Szlovákiában magyar nyelven elsőként és eddig egyetlenként az EBC*L Egységes Európai 

Gazdasági Oklevél Vizsgaközpontjává vált felnőttképzési intézményünk. 

A Szlovák Oktatási Minisztérium Akkreditációs Bizottsága eddig két általunk kifejlesztett 

képzést akkreditált: 

Cégalapítás Szlovákiában; 

Kapcsolatépítés és pszichológia.  

Sikeres határon átnyúló projektek:  

A „Határok nélkül a megújuló energiákkal” Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló 

Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósult meg. A projekt célja a célcsoportok 

kooperációjának és tapasztalatcseréjének megalapozása, és ennek eredményeképpen az 

érintett régiók közötti legjobb gyakorlatok átvételének ösztönzése tudatformáló 

kiadványokkal, rendezvényekkel, adatbázis-fejlesztéssel, energiatakarékos technológiák 

elterjesztésével. 

A „Megújuló szakképzés” elnevezésű projekt fő célkitűzése a fenntartható fejlődéshez és 

hatékony energiafogyasztáshoz szükséges szaktudás fejlesztése a határmenti térségben, egyedi 

szakmai tananyag és oktatási módszertan kidolgozásával és a képzésekhez kapcsolódó 

demonstrációs központ kialakításával. A projekt során kidolgoztak elsősorban a megújuló 

energiákat hasznosító eszközök létrehozásához és működtetéséhez kapcsolódó oktatási 

tananyagokat és módszertant, sor került az oktatási rendszerbe integrálásukra; az egyes 

tananyagokhoz illő mobil, hordozható demonstrációs eszközök (makettek, modellek, 

mérőeszközök) beszerzésére. 

Via Nova Ifjúsági Szövetség 

A Via Nova Ifjúsági Csoport 2007-ben alakult meg civil szervezetként. Elődjének a Magyar 

Koalíció Pártja Ifjúsági Csoportja tekinthető. Tagjai Felvidéken élő magyar fiatalok, akiknek 

polgári társulásainak a szövetsége alkot egy ernyőszervezetet. A Via Nova működésének 

alapvető célja a felvidéki magyarság ügyét szolgálni.  
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Cselekvésük mozgatórugói az egészséges nemzeti öntudat igénye, a szülőföld szeretete, 

hagyományok tisztelete, a keresztény értékekhez való ragaszkodás, mindez fiatalosan és 

magyarul. 

Tevékenységük fontos része a közösségépítés, amit a legkülönfélébb módon végeznek tagjaik 

a dél-szlovákiai régiókban. Szervezői megemlékezéseknek és ismeretterjesztő előadásoknak, 

kirándulásoknak, táboroknak, sportrendezvényeknek és tehetségkutatóknak, báloknak, 

magyar buliknak, koncerteknek és egyéb szakmai jellegű, közösségépítő, szórakoztató 

rendezvénynek. Munkájuk további fontos része a politikai, közéleti szerepvállalás, ennek 

kezdeményezése és támogatása. Lényegesnek tartják a Kárpát–medencei, határokon átnyúló 

magyar-magyar kapcsolatok ápolását, ezért igyekeznek együttműködni a legtöbb Kárpát-

medencei magyar ifjúsági szervezettel. A Via Novának jelenleg közel 1000 tagja van, így a 

legnagyobb felvidéki ifjúsági szervezetek közé tartoznak. Összesen mintegy hat régióban, 

tizennyolc járásban működnek. 

„A Via Novával megpróbálunk minden olyan kezdeményezést felkarolni, ami a magyar ügyet 

szolgálja. Hiszünk abban, hogy van jövője nemzetünknek a Felvidéken, ehhez viszont sok 

mindenen változtatni kell. Gyakori probléma, hogy nem élünk jogainkkal, nem használjuk ki a 

lehetőségeket. A nemzetiségi kérdések terén komoly mulasztásokat, téves berögződéseket, 

rossz hozzáállást tapasztalunk, nem csak a többségi nemzet, hanem a felvidéki magyarság 

részéről is. A józanész azt diktálja, hogy a magyar ember gyereke magyar iskolába járjon, 

nevét magyarul használja, cégére magyarul is kitegye a feliratot, és magyarnak vallja magát 

úgy a népszámláláskor, mint bármilyen más helyzetben. Mi igyekszünk napirenden tartani a 

józan ész diktálta kérdéseket” – mondta el magukról varga Tibor. 
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„Ha beletörődünk a sorsunkba, akkor meg is érdemeljük azt és nem várhatjuk, hogy bármi 

is jobbra fordul.” 

Gabri Rudolf, a nagykaposi Magyar Ház igazgatójaként összefogja és átlátja valamennyi 

magyar szervezet munkáját az Ung vidéki településen. Összesen 13 szervezet fejti ki itt a 

tevékenységét. A központi, úgymond anyaegyesület a Nagykapos és Vidéke Polgári Társulás, 

mely 1991-től működik. Tevékenysége mintegy 17 településre és sokszor ennyi civil 

szervezetre terjed ki, valamint a Rákóczi Szövetség hálózatának része, sőt az országos 

központja az itt van, így napi kapcsolatban áll fiatalokkal és ifjúsági szervezetekkel is.  

A szervezet alapító gondolatisága, hogy a régiót kulturálisan, szellemileg és nem utolsó 

sorban gazdaságilag is hozzásegítse a felemelkedéshez. „A különböző irányzatok az élet 

különböző területein összefüggenek. Egy közösséget csak úgy lehet szolgálni, ha minden 

területen arányosan fejlődik.” Ennek értelmében vannak kulturális-, felnőttképzési-, 

gazdasági-, oktatási, nevelési-, nem utolsó sorban pedig ifjúsági programjaik, sőt a 

legkisebbek felé már Ringató szülői programok is meghonosodtak. Nagykapos magyar 

nyelvterületen található, bár jelentős a szlovákok aránya. A felsorolt tevékenységek viszont 

szinte kizárólag a magyarokat szólítják meg.  

E széleskörű tevékenységnek és a különböző magyar intézményekkel összehangolt és 

koordinált munkának tudja be, hogy az elmúlt években megfigyelhetően pár gyereket a 

szlovák óvodából a magyarba írattak be. Általában olyan szülőkről van szó, akik maguk is 

szlovák iskolába jártak. Gabri szerint viszont sajnos ez fordítottan is igaz, ami a felvidéki 

magyarság egyik legnagyobb problémája, viszont hogy szlovákból magyarba mennének a 

gyerekek, eddig erre alig volt példa.  

A szervezetnek négy állandó, teljes munkaviszonyban lévő alkalmazottja van, ezen felül van 

egy munkaszerződéses bedolgozó, aki ugyancsak itt fejti ki munkáját, illetve egy Petőfi 

Program-ösztöndíjas is, akinek ugyancsak a közösségi élet segítése, szervezése, támogatása a 

fő feladata.  
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Valamennyi alkalmazott valamilyen pályázathoz kötődik, így tudják elérni, hogy 

összekapcsolják, illetve szétosztják az egyes feladatköröket, így tudnak finanszírozni olyan 

tevékenységi köröket is, melyekre alapvetően nem lenne kapacitásuk. Igyekeznek minden 

lehetőséget megragadni és a közösség javára fordítani. Legyen szó szlovák állami-, megyei-, 

helyi vagy éppen magyarországi pályázatokról, programokról. Jelenleg is fut egy projekt, 

melyben az állam fizet egy alkalmazott bérének a 85 százalékát, emennyiben rendelkezik 

diplomával és munkanélküli. Jelenleg sikerült találni erre megfelelő embert, de bármikor 

felmondhat, ha talál tartós állást. A program nem titkolt szándéka, hogy ugródeszkaként 

hasson a munkaerőpiac felé. A tapasztalat viszont azt mutatja, hogy már egyre nehezebb ilyet 

találni, mert a tehetséges fiatalok akár diplomával, akár diploma nélkül hagyják el a régiót.  

Nyugat-Európa, Magyarország (elsősorban Budapest), de akár Nyugat-Szlovákia is vonzóbb 

számukra és több lehetőséget kínál.  Gabri Rudolf arról is beszámolt, hogy egy korábbi ilyen 

programban részt vevő ösztöndíjasuk, gyakornokuk a Régiófejlesztési Minisztériumba került 

főosztályvezetőnek. Munkájával így sokkal többet tud használni szülőföldjének.  

Ezen túlmenően mindenki más önkéntes alapon tevékenykedik, akinek száma két csoportra 

bontható. Az első csoportba a szervezet elnöke azokat sorolta, akik szervezkednek, aktív 

alkotó munkát fejtenek ki, az ő számuk 40-50-re tehető, míg a passzív résztvevők száma több 

százra. Nagyban függ az adott rendezvény profiljától, hogy mire mennyi embert képesek 

mozgósítani. Egy gulyásfőző versenyre, közösségi lazább programokra könnyen összejön 

akár száz ember is. De pozitívan értékelte azt is, ha valami közösségi, közhasznú munkát vagy 

tevékenységet kell csinálni. A jó üggyel meg lehet szólítani az embereket, csak meg kell 

értetni velük, hogy mi a cél és milyen ügyet szolgál a befektetett energiájuk.  

Nyilvánvaló, hogy könnyedebb témákra többet, komolyabbakra arányosabban kevesebbet. Ez 

viszont nem jelenti azt, hogy az emberek ne lennének fogékonyak a különböző aktivitásokra. 

Gabri Rudolf szerint a fiatalok bekapcsolódására ugyanez érvényesíthető.  
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Koruk és mivoltukból kifolyólag sokkal könnyebb őket elérni kommersz programokkal, 

szórakoztató, szabadidős vagy sport témákkal, ám a fiatalok között is vannak többen, akik 

felelősségteljesen viszonyulnak komplexebb témák iránt és érdeklődnek komolyabb, akár 

szakmai programok iránt is. Megítélése szerint ez nagyban függ az adott rendezvény 

nyelvezetétől. Az életerős fiatalok tudnak és akarnak is dolgozni, de csak akkor, ha tudják, 

hogy miért teszik ezt. Nem okoz gondot számukra az önkéntesség csak nehezebb elérni őket 

és nehezebb eljuttatni hozzájuk az ügy hasznosságát. Ehhez más csatornákra és más 

kommunikációra van szükség. A legideálisabb fiatalnál és idősebbnél egyaránt a személyes 

kapcsolatfelvétel és megszólítás. Gabri Rudolf arról számolt be, hogy átlagosan 20-25 fiatal is 

összejön, ha ilyen módon meg vannak szólítva. A legideálisabb, ha egy hangadó közülük van 

megbízva a megszólítással, mert azt sokkal hitelesebben veszik. A kihasználást viszont 

nagyon érzékenyen fogadják, és egy életre elvehetik a kedvüket, ha olyan tevékenységbe 

vonják őket be, amihez nincs kedvük, vagy nem érdekli őket.  

Ezért is dolgoznak együtt oktatási intézményekkel, de óvatosan kell megközelíteni erről az 

oldalról is őket. Ha az iskola kötelezővé tesz valamit, az nem szül jót, ha viszont bemutatja a 

lehetőség előnyeit és felkelti az érdeklődést, az gyümölcsöző tud lenni. A legtöbb esetben az 

első benyomás a döntő. Ha az első alkalommal pozitív impresszió ér egy fiatalt, az a 

következőkben egyre aktívabbá válhat. Negatív tapasztalat esetén viszont könnyen 

kontraproduktivitás érhető el és nem lesz nyitott ilyen tevékenységek irányába. Sőt inkább 

bezár és akár más tevékenységet is kétkedve fog fogadni. Ezért Varga Tibor szerint 

taktikusan, óvatosan kell megközelíteni a fiatalokat, főleg a középiskolás korúakat, akik 

javában a lázadó, esetleg dac korszakukat élik. Egy fiatal számára a laza, felszabadult légkör 

és a könnyedség a legvonzóbb. Ha, ezek adottak, akkor kényelmesen érzi magát és 

hajlékonyabb a cselekvésre is.  

Azzal meglátása szerint nem kell, különösebben foglalkozni, hogy egy monodráma előadáson 

vagy felolvasóesten kevesebb a fiatal, mint egy közösségi bulin, kvíz esten vagy 

sporteseményen. Szerinte inkább az lenne a szokatlan, furcsa, ha 

ez fordítottan lenne.  
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A generációknak ugyanis megvannak az érdeklődési köreik és szokásformáik. Ami 

álláspontja szerint folyamatos változásban van.     

A közösségszervező szakember szerint a legnagyobb problémát ezen a téren az okozza, hogy 

a középső generáció hiányzik, tehát 35-50 évesekből vannak a legkevesebben. Ez szerinte 

azért érinti fokozottan a közösségeket, mert ebben a korban lévő emberek a 

legproduktívabbak. Szilárd egzisztenciával, családdal, háttérrel rendelkeznek, emellett van 

kellő tapasztalatuk és megfelelő szabadidejük, tehát közösségi szempontból a legideálisabb.    

A két szakértő öt markánsabb ifjúsági szervezetet lát a Felvidéken, ami komolyabb 

eredményeket tud elérni a témában. Ez a Via Nova Ifjúsági Csoport, a Diákhálózat, a 

Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata és 

némiképp a Fiatal Reformátusok Szövetsége. Az első egy ifjúsági „félpolitikai szervezet”, 

mely a Magyar Közösség Pártja (a Via Nova alakulásakor még Magyar Koalíció Pártja) 

ifjúsági csoportjaként alakult, de azóta önállósult és a politika mellett közösségi 

tevékenységre helyeződött át főképpen a hangsúly, bár minden kétséget kizáróan tagjainak 

döntő többsége politizál. Ezzel szemben a Diákhálózat egy egyetemista ernyőszervezet, mely 

az egyes egyetemi városokban fogja össze a felvidéki egyetemistákat, kivéve Komáromot, 

ahol a Selye HÖK önálló és némiképp eltérő tevékenységet fejt ki. A cserkészszövetség tudja 

elérni számbelileg a legtöbb fiatalt, tevékenységük pedig nagyon szerteágazó módon szervezi 

meg a fiatal közösségeket, mellyel pótolhatatlan hasznosságú feladatokat látnak el, melynek 

okán kiemelt jelentőségű intézménynek is nyilvánították. Közösségi, közhasznú témákkal 

sokat, közéletivel viszont annál kevesebbet foglalkoznak.  

A FIRESZ ehhez hasonlóan célirányosan a református fiatalok sorait szervezi meg, de kisebb 

intenzitással, mint a többi említett szervezet, ugyanakkor hasznosságát tekintve ugyancsak 

kiemelkedőnek számít felvidéki viszonylatban.  

Gabri Rudolf szerint emellett van több szervezet is, ami ifjúsági témákkal is foglalkozik, de 

megítélése szerint ez az öt a legkiemelkedőbb országos szinten.  
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Van példának okáért a Csemadoknak is ifjúsági tagozata, sőt az elmúlt időszakban az 

Ungvidéken három olyan Csemadok alapszervezet is alakult, akik ifjúsági csemadokosnak 

határozták meg magukat. A Csemadok alakulása (1949) a legnagyobb és legmeghatározóbb 

magyar egyesület a Felvidéken, mely tevékenysége révén összefonódott a kultúrával, a 

közműveléssel és a közélettel. Hatalmas tagsággal rendelkezik, de egyre inkább öregszik el, a 

fiatalok pedig egyre kevésbé látnak ebben a szervezetben perspektívát, bár vitathatatlanul sok 

fiatal működik benne, de a szervezet megújulni képtelen, ezért korlátok közé szorul.  

Varga Tibor véleménye, hogy sok fiatal ódzkodik a kötöttségektől, ugyanakkor valamilyen 

kereteket azért igényel. Ezért választják többen, hogy egy meglévő országos szervezetbe 

integrálódnak be alapszervezetként. Az is gyakran elhangzó érv, hogy a fiatalok külön 

szeretnek és kívánnak szervezkedni. Ez egyrészt a generációs különbségek és mentalitás miatt 

van, másrészt saját bevallásuk szerint a régi, megkötött struktúrákat nem kedvelik, inkább 

lazább keretek közt szeretnek lenni. Mint mondták az idősek mentalitása megfojtja őket. Ezért 

a külön utak választása, akárcsak az élet már területein, teljes mértékben természetesnek 

vehető.  

Ugyanakkor egyre gyakoribb, hogy a tettre készebb fiatalok, akik jártasabbak a világ 

dolgaiban és nagyon függetlenek akarnak lenni, azok saját polgári társulást alapítanak. 

Jelenleg egy polgári társulás megalapítása Szlovákiában mi sem egyszerűbb. 3 alapító adatai, 

némi dokumentáció és bürokrácia szükségeltetik a belügyminisztériumi bejegyzéshez és máris 

léteznek. Kapnak saját adóazonosítót, nyitnak számlát és megnyílik a lehetőségük pályázni az 

aktivitásaikra különböző helyekre. Sok településnek (nagyobbakank, pl. városok) vannak 

ilyen pályázati kiírásaik, de a megyéknek is nagyon kedvezőek vannak, illetve állami és 

magyarországi lehetőségek tárháza is kínálkozik. Ügyes pályázatírással, szépen fel lehet 

építeni egy ilyen egyesület egzisztenciáját.  

Témák, amik érdeklik a fiatalokat 

Szlovákia/Felvidék legkeletibb csücskében a gazdasági helyzet még mindig nincs olyan 

szinten, hogy az országon belüli különbség elhanyagolható 

legyen.  
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Bár vitathatatlan az országos gazdasági mutatók egyre pozitívabb eredményeket jeleznek, 

Kelet-Felvidéken határozottan észrevehető ennek a folyamatnak a fáziskésése. Éppen ezért a 

lehetőség is kevesebb, ami a fiatalok számára elsőszámú prioritás. Amíg valakinek 

egzisztenciális problémái akadnak, addig a közösségi életbe sem tud úgy önfeledt 

bekapcsolódni, nemhogy teremteni, maradandót alkotni. A fiatalok idejük és energiájuk nagy 

részét ugyanis az anyagiak megteremtése köti le, ami egyáltalán nem róható fel számukra.  

Ebből kifolyólag ha a fiatalok nem is teljesen passzívak, de kevesebb köztük a 

vezéregyéniség, aki húzóvá válik, mint pl. más régióban. Sőt, Gabri Rudolf arról számol be, 

hogy egyenesen furán, csodabogárként néznek azokra a fiatalokra, akik közösségi szerepet 

vállalnak fel (legyen az akár csak egy színjátszó kör megszervezése, zenekar alapítása vagy 

valami nemes ügy felkarolása). Gyakran éri ezeket a fiatal vezetőket kritika, hogy még nincs 

saját házuk, családjuk stb., akkor hogy akarnak közösségi vezetők lenni, holott a kettő Gabri 

szerint egyáltalán nincs összefüggésben. A néplélek szerinte alapvetően irigy és előszeretettel 

beszél ki olyanokat, akik gyakorta szerepelnek, ezért ezt el kell fogadniuk ezeknek a 

fiataloknak. Bevallja, nincsenek könnyű helyzetben, mert a társadalom ebből a szempontból 

mintha deformálódott volna, és nem segíteni kívánja azokat, akik felvállalnak ilyen szerepet, 

de megszólja, ez pedig rányomja a bélyegét a cselekvőkészségre, ugyanis visszarántó hatással 

bír és elveszi a kedvét a fiataloknak. Pedig pont ebben a korban tudnak a fiatalok kiteljesedni 

és kreativitásukkal olyan dolgokat megvalósítani, amiben kedvüket lelik. Ugyanakkor 

eredmények felmutatásával ezek a kritikus, negatív hangok fokozatosan elhalkulnak és átveszi 

helyüket a megbecsülés. 

Ez a kritikusság a társadalom részéről a két szakértő szerint más területen is megmutatkozik. 

Szinte semmi sem jó az „utca emberének”, amivel a fiatalok foglalkoznak, ami részben 

generálja a társadalmi feszültséget, másrészt erősíti a fiatalokban a meg nem értés érzését és 

hozzásegíti őket abban a döntésben, hogy szülőföldjüktől távol teljesedjenek ki, ahol lehet 

ugyanolyan társadalomszemlélet uralkodik, csak éppen anonimitásba tudnak burkolózni.   
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Az elvándorlás így is komolyan sújtja a régiót. Jó esetben csak a nem túl távoli városokba, 

nagyvárosokba (Miskolc, Kassa, Debrecen), rosszabb esetben még távolabb (Budapest, 

Pozsony), de sokan választják Nyugat-Európa csábítását. Gabri tapasztalata szerint, ha valaki 

külföldön, vagy szülőföldjétől távolabb vállal munkát, az nem jelent akkora csapást a 

régiónak, mintha fiatalon menne el. Mivel, aki otthon építette ki az egzisztenciáját, alapított 

családot, az külföldre csak vendégmunkásnak jár el, ahonnan minél gyakrabban hazajár. Ha 

viszont egy fiatal még a megállapodás előtt megy el, az már elveszik a régiónak és kicsi 

valószínűséggel tér vissza.  

Egyre jellemzőbb, hogy a fiataloknak nagyobbak az igényeik. Nem csak fizetések 

tekintetében, de az életkörülmények tekintetében is. Ezt a szakértők elsősorban a média 

befolyásának tudják be, ugyanakkor természetes folyamatnak is értékelik. Minden ember 

vágyik a jobb, a szebb és minőségibb iránt. Akkor meg kiváltképp, ha a média állandóan ezt 

sulykolja. A Bordrogközi és Ungvidéki régiónak mindemellett megvannak a hiányosságai, 

nem tudnak versenybe szállni a nagyvárosok program és lehetőség kínálataival. Ami mind az 

elvándorlás felé tereli a fiatalokat. A szülőföld megtartó ereje egyre gyengül, egyedül a 

közösség az, ami szorosabb láncot tud kialakítani, ezért a különböző közösségi aktivitásoknak 

sokkal nagyobb szerepe van az otthon boldogulásnak, mint valaha – értékeli Gabri. A szakértő 

arra is rámutatott, hogy aki szűkebb pátriájából a központi nagyvárosba megy, az bár nem 

szakad el teljesen az otthonától, hiszen bejárható távolságon belül marad, ugyanakkor a 

közösségi élet számár mégis elveszett, hiszen amikor hazamegy akkor a családi házba, 

rokonsághoz, barátokhoz megy, nem pedig a közösségi életbe kapcsolódik be.  

A fiatalok közélethez való viszonyulását a nagykaposi Magyar Ház igazgatója nem látja 

drasztikusan. Legalábbis megítélése szerint nem különb a helyzet mit a korábbi 

generációknál. Az általános közmegítélés hajlamos arra, hogy közhelyszerűen arra mutatni rá, 

hogy a mai fiatalok mások, mint a korábban voltak általában a fiatalok. Gabri Rudolf viszont 

nem látja ezt így, szerinte a fiatalok mentalitása, közösségi és közügyek iránti érdeklődése 

manapság is pont olyan, mint korábban volt. Ez nem jelenti azt, 

hogy nem lenne tapasztalható egyfajta közöny ezek a témák iránt.  
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Pusztán azt, hogy a klasszikus értelemben vett fiatal korban egyes témák eltérő intenzitással 

érdeklik az embereket. Persze azt sem vitatja, hogy annyira összetett a fiatalok, de úgy 

általánosan az emberek mentalitása manapság, hogy nehéz általánosítani. Nyilván vannak 

fiatalok, akik érdeklődőbbek pl. a közügyek iránt, és vannak akik kevésbé. A modern világ 

egyik hozadéka, hogy szabad akaratnak és a szinte korlátlan szabadságnak köszönhetően 

mindenki afelé irányul, ami leginkább érdekli. Állítja, hogy sok-sok generációval 

visszamenőleg hasonló mentalitás jellemezte a fiatalokat, mint most is, a különbséget inkább 

a korszellemben látja.  

„Mindig az a kérdés, hogy egy adott generációnak megadatik-e, hogy belecseppen egy olyan 

történelmi pillanatba, amikor meg tudja mutatni azt, hogy mit ér a fiatalságából fakadó heves 

mentalitása. 1848-as forradalom Petőfi féle ifjak bátor vehemenciája, vagy éppen 1956-os 

pesti srácok. És ha e két jelképes, kiragadott dátum fiataljait összevetjük mondjuk az 1989-es 

fiatalokkal, akkor azt látjuk, hogy akkor is bátrak voltak, akkor is nagy dolgokat vittek véghez, 

de véráldozat és erőszak nélkül. Minden kor megköveteli a maga fiataljaitól a megfelelő 

viselkedésformákat. Akkor ezekben a történelmi időkben az adott fiatalokat ez a hév 

jellemezte, de ne gondoljuk azt, hogy ez általános volt mindenkire akkor. Nyilván voltak akkor 

is olyak, akik teljesen más mentalitással viseltettek. Sőt könnyen lehet, hogy akár többen is 

lehettek, mint azok, akik nevükkel történelmet írtak. Minden kor kitermeli a saját 

forradalmárait. De a jelenlegi idők nem ilyenek. Jelenleg – kis túlzással, enyhe szarkazmussal 

- legfeljebb a gyenge wifi-jel miatt lehet tüntetni és lázadni. Ami megint csak nem gond, hisz 

egy jóléti társadalom alapja, hogy nem kerülnek a felszínre feloldhatatlan társadalmi 

feszültségek.”    

Ugyanakkor kételyeket is megfogalmazott azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi nyugalom 

nem jelenti azt, hogy a jövőben ez ne változzon és szükség lesz a fiatalok láng lelkére.  
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Nem értékeli pozitívumként azt sem, hogy eltörölték a sorkatonai szolgálatot, mert ha nem is 

harcképesítésre, de jellemformálásra és olyan alapvető tulajdonságok fejlesztésére jól szolgált, 

mint a csapatmunka, bajtársiasság, fegyelem vagy éppen a kötelességtudat.  

Európa szerinte mérföldkőhöz érkezett, amit a fiatalok szemléletmódja tud a jó vagy éppen a 

rossz irányba fordulni, bár nem vitatja, hogy megítélés kérdése, hogy mi a jó és a rossz irány, 

és azt sem tagadja, hogy ami az ő értékrendje szerint az egyik, az lehet, sok millió más 

európainak mást jelent.   

Gabri Rudolf szerint minden generációnak eljön az a pillanat, amikor kezébe veszi a sorsát és 

elkezd felelőségteljesebben viszonyulni a világ dolgaihoz. Legyen szó éppen 

közösségszervezésről, szerepvállalásról kisebb vagy nagyobb volumenű dolgokról. 

Gabri szerint érvényes sok egyéb más tématerületre is. A fiatalok számára a lehetőségek 

tárháza kitágult. Sokkal több minden adatik meg nekik, mint korábban, ettől függetlenül 

természetes emberi ösztön, hogy mindig többre vágynak. Viszont szerinte, minden ember 

életében eljön az a pont, amikor él a lehetőségeivel és egzisztenciális megszilárdulása és lelki 

kiegyensúlyozódása után kilép az individualista körből és elkezd odafigyelni környezetére, 

közösségére és értük felelőséget is vállalni. Emellett rámutatott arra, hogy a dilemma a 

fiatalokban mindig benne van: vajon jól használják-e ki a lehetőségeket és megfelelő 

döntéseket hoznak-e az életben. Úgy gondolja, utólag visszatekintve már mindenki 

világosabban látja a dolgokat, de az adott pillanat döntéseit sem kell feltétlenül bánni, hiszen 

az adott körülmények és hatások befolyására történt. Személyes példának az 1992-es 

Komáromi Nagygyűlést hozta fel, amikor a felvidéki politikum azért gyűlt össze, hogy 

kikiáltsa függetlenedését Szlovákiától vagy az autonómiát, végül – vélhetően állami, 

titkosszolgálati beavatkozásra – egyik sem történt meg, amiért sokan, köztük az adatközlő 

okolja magát. Akkor azt hitték jól döntöttek, közel 30 év távlatából már látják, hogy 

történelmi esélyt hagytak ki. Úgy véli minden fiatal döntéseiben benne van a hibafaktor, de 

nem az a baj, ha valaki hibázik, hanem, ha nem kívánja helyrehozni hibáját, vagy ha feladja.  

A Kelet-felvidéki szakértő úgy látja, hogy meglehetősen furcsa is 

lenne, ha egy 20 éves elkezdene a napi belpolitikával foglalkozni.  
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Bár biztos benne, hogy érzékeli, ha nem is hajszál pontosan az eseményeket, de tájékozottak a 

témákat illetően és ami a legfontosabb, hogy van önálló, saját véleményük is. Viszont ebben a 

korban az embernek még a szórakozás, az ismerkedés a legfontosabb, hiszen még csak ekkor 

érettek felnőtté, most ismerkednek ezekkel a dolgokkal, rengeteg új hatás és impulzus éri 

őket. Második fázisban válik kiemelt prioritássá az egzisztencia megteremtése, de a közélettel 

igazán akkor kezd el valaki komolyabban foglalkozni, amikor már konkrét dolgokon 

tapasztalja ezeket. Hogy miért kell annyi adót fizetni, és az adójával az adott állam vagy 

önkormányzat jól gazdálkodik-e. Hogy az óvodának, ahova a gyermekét beíratta miért potyog 

a vakolata stb. Ebben a korban egy ember még bőven a fiatalkorát éli, de már van némi 

élettapasztalata a világgal, és egyre inkább a pillanat megélése, a carpe diem miliője mellett a 

jövőre is gondolni.  

Meglátása szerint a felnőtté válás tekintetében is észrevehető egy kis eltolódás. Az 

egzisztencia kiépítése, házasodás, családalapítás és megállapodás kora kitolódott egészen 30 

éves korra. Ehhez nagyban hozzájárult az egyetemet végzettek magasabb aránya, mivel 

korábban a többség az iskolai tanulmányait szakmunkásképző középiskolai inas levéllel, vagy 

érettségivel fejezte be, esetleg még hozzáadódott a katonai szolgálattal némi idő, addig ma 

sokkal többen diplomáznak. Vagy aki esetleg nem is fejezi be az egyetemi képzést, pár évet 

jár, ami ugyebár dolgozás szempontjából kiesik az életéből. Mindezt pozitívumként értékeli a 

felvidéki szakértő, aki szerint ez a tendencia hozzájárul a társadalom kiműveléséhez és 

magasabb szintre emeléséhez.  

Viszont az átlagéletkor is kitolódott nyolcvanon felülre, illetve a nyugdíjkorhatárt is felemelte 

az állam. Meg is látszik a demográfiai mutatókon mindez. A statisztikák szerint, aki 30 éves 

kor fölött vállalja az első gyereket, azoknál jó eséllyel nem lesz második. A másik 

sokatmondó számadat pedig, hogy Szlovákiában átbillent az a „mágikus” egyensúly, hogy 

immáron több nyugdíjas van, mint 18 év alatti. Ez a korfákból is jól kitűnik.  
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1. ábra: Szlovákia korfája 2016-ban. Forrás: Statistics.sk 

 

2. ábra: Dél-Szlovákia/Felvidék korfája 2012-ben. Forrás: http://delszlovakia.sk 

A családpolitika terén sok különbséget lát a 30-40 évvel ezelőtti és a mostani rendszer között. 

Az akkori fiatal generációnak sokkal könnyebb volt házat építeni, családot alapítani.  

 

 

http://delszlovakia.sk/
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Kamatmentes hitelt kaptak, a gyermekek után leírhatóak voltak százalékok, most ehhez 

hasonló csak Magyarországon létezik a CSOK (Családi Otthonteremtési Kedvezmény).  

A fiatalok aktivizálása 

Hogy hogyan lehet a fiatalokat minél jobban aktivizálni és bevonni a közösségi 

cselekvésekbe, a közéletbe, arról az a véleménye, hogy egy örök téma. Nem most kialakult 

problematikáról van szó, bármennyire is állítja a politikum, hogy igen. Az adatközlőnk arról 

számolt be, hogy már az ő fiatalkorában is napirenden volt az akkori szocialista pártvezetés 

asztalán a fiatalok aktivizálása.  

De nyilvánvaló, hogy korábban is megjelent már a kérdéskör, de tökéletesen működő receptet 

még senkinek, sehol nem sikerült kitalálnia, ha nem így lenne, akkor már valószínűleg 

alkalmaznák szerte a világban. Szerinte a legtöbb erre irányuló kormányzati vagy központi 

kezdeményezés mesterséges és bár foglalkozni kell a témával, nem látja, hogy ezek átütő 

eredményekre vezetnének vagy vezettek volna valaha is.  

Varga Tibor úgy véli, hogy egy fiatalnak az a fontos, ami aktuálisan a „világában” van, 

amivel előszeretettel, kedvvel tud foglalkozni, nem pedig olyannal, amit ráerőltetnek. A 

politikával kapcsolatban pedig úgy ítéli meg, hogy lehet, hogy a fiatalságot nem érdekli 

annyira a napi politika, vagy mi történik a parlamentben, milyen törvényt hoztak, mint egy 50 

éves embert, de egy alap szinten, amennyire őket érinti, és legfőképpen ami eléri az 

ingerküszöbüket és eljut hozzájuk az általuk preferált csatornákon, azzal képben vannak.  

Ezt pedig egy fontos kulcsnak látja a témában. Az idősebb generáció azt látja, hogy a fiatalok 

csak „nyomkodják a telefont meg a technikai kütyüket”, de azt nem értik meg, hogy 

megváltoztak az eszközhasználati trendek és azzal, hogy a telefonjukat böngészik, azzal 

újságot olvasnak, e-könyveket olvasnak, rádiót hallgatnak, de akár sok esetben tanulnak is, 

jegyzetelnek, levelet írnak, kommunikálnak vagy egyéb információt gyűjtenek.  
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Sőt, amíg korábban az információszerzés egy forrásból történt, illetve a mai idősebb 

generációnak ma is egyből történik, például egy adott újságból, rádióból, tévéből, addig az 

internetes források tekintetében egy elektronikai eszközt használó több nézőpontból is meg 

tud közelíteni egy adott témát, több véleményt el tud arról olvasni. Nem csak egy. de több 

sajtóorgánumhoz fér hozzá. Ráadásul a technikai fejlődést a fiatalok fejére olvasni is 

felesleges szerinte, és leginkább a középkori eretnekség ellenes gondolkozáshoz hasonlította. 

Az előnyökkel nem számolva: könnyebb, gyorsabb, hatékonyabb kommunikáció, információ 

beszerzés, közlés. Egy ilyen telekommunikációs eszközzel helyettesítenek megannyi más 

eszközt, így helyet és energiát is lehet vele spórolni. Nyilván azt sem állítja Varga, hogy 

számos felesleges tevékenységet, sőt függőséget is tud okozni ezek az eszközök használata.  

A közélettől elriasztó tényezők  

Gabri Rudolf szerint nincs könnyű helyzetben manapság a józanul gondolkodó fiatal 

értelmiség. A különböző nézetek olyannyira torzultak, hogy egyáltalán nem meglepő, hogy a 

fiatal értelmiség előtt álló példák miatt zavar keletkezik az ő fejeikben is. Bár világnézeti, 

értékrendbeli különbségek mindig is jellemezték az egyes társadalmakat amióta világ a világ, 

ez a fajta kultúrharc viszont meglehetősen összekuszálja a fiatalok gondolkodását, és nem azt 

hirdeti, hogy nem, baj, ha másképpen gondolkodsz, csak tégy valami közhasznút, hanem 

egyből megbélyegez, kirekeszt, támad.  

Számtalan kézzel fogható, konkrét probléma van a fiatalok körül, mégis sokan olyanokba 

fektetik az energiájukat, amivel nem a helyi dolgokat segítik elő, illetve járulnak hozzá 

szülőföldjük felemeléséhez. Ehhez szerinte ugyanúgy a médiának van sok köze. Mert olyan 

dolgok vannak középpontba állítva, mint a migráció, az egyneműek házassága, vagy a 

bálnavadászat veszélyei. Veszélyes folyamatnak értékeli, hogy egy bodrogközi fiatal 

hamarabb akar megmenteni bálnákat, mint mondjuk a helyi földeket vagy épp az ivóvizek 

tisztaságát. Úgy gondolja, hatalmas zűrzavar uralkodik ilyen téren, ami csak erősíti a 

fiatalokban azt az érzést, hogy szerepet vállaljanak. „Ha nincs letisztult irányvonal, amit 

követni lehet, akkor töredezik szét a társadalom és sok 

szerteágazó irányvonal alakul ki.”   
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Ezért a szakember nem csodálkozik, ha sok fiatal inkább távol tartja magát a közélettől. 

Megítélése szerint ehhez ugyanúgy hozzájárul a politika tisztátalansága és pótcselekvésekkel 

való látszattevékenységek tematizálása. Ezért az a véleménye, hogy amennyiben közélet tiszta 

lenne, átláthatóbb és érthetőbb, akkor a fiatalok sem viszolyognának annyira tőle.      

A másik veszélye a közélet elhiteltelenedésének pedig javarészt egyes fiatalok közéleti 

szereplők tévútra terelése. A fiatalok természetükből fakadóan lázadó típusok, ezért sokkal 

fogékonyabb a harsány impulzusokra, élénk, szórakoztató impressziókra. Pár fiatal 

közszereplő pedig érezve eme piaci rést tudatosan rájátszik minderre. Performanszok, 

fleshmobok és szókimondó viselkedés kezdi uralni a közélet tematizálását. Ugyanakkor Gabri 

viszont arra int óvva, hogy bár populista módon a média világában bár könnyen lehet 

népszerűvé válni, viszont a szakmaiatlanság komoly károkat okozhat, ahogy az történt számos 

önkormányzat esetében.  

Ezek a folyamatok nagyban devalválják a közéletet és Varga szerint rossz útra terelik. Bár 

nem vitatja, szükség van a modern, lazább kommunikációra és új viselkedési formákra, de 

szerinte megtévesztős, amiatt pedig mérhetetlenül káros, ha a közéleti tevékenység kimerül a 

kizárólagos szereplésben.  

Akárcsak általában a társadalomban mindkettejük szerint a fiatalok körében is a többség a 

józanság és a racionalizmus oldalán van, a populista és hallgatag többséget alkot.  

De azt sem tagadja, hogy a politika világában sem könnyű helytállniuk, de még csak 

szerephez jutniuk sem. Bár a legtöbb esetben maguk a politikusok is hiányolják a fiatalok 

aktivitását és szerepvállalását, érzése szerint mégsem támogatják eléggé, hogy a fiatalokat 

erre a pályára állítsák. Akiknek ennek ellenére sikerül, az magának köszönhetően vív ki 

magának helyet, nem pedig az egészséges generációváltásnak vagy stafétaátadásnak 

köszönhetően. A szakember által „hangos kisebbségnek” titulát réteg viszont agresszívan 

fellépve, anarchizmus stílusjegyeivel azonosulva próbál betörni a közéletbe, ami sok fiatalt 

megnyeri, de a társadalom egészére veszélyes folyamatokat rejthet.    
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A fiatalok közügyek iránti tájékozottsága 

Úgy látják, hogy a sok őket érő kritika ellenére, a produktív fiatalok igenis tájékozottak, csak 

éppen messzemenően megváltoztak a trendek a tájékozódásuk tekintetében. Ez részint a 

modern, telekommunikációs és technikai eszközök miatt történt meg, másrészt felületesebb 

lett. Példaként említette, hogy előszeretettel olvasnak csak szalagcímeket, illetve képeket és 

hozzájuk tartozó rövid szövegeket. Hosszabb írások olvasásába inkább bele sem kezdenek. 

Ezáltal szerinte a tudásuk is felületesebb, de azt nem gondolja, hogy ne lennének képben a 

dolgokat illetően. Ami pedig érdekli őket, abban jobban elmélyülnek. Persze, van ilyenre és 

olyanra is ellenpélda, de összességében ritka az olyan, aki annyira elszigetelődne a 

tájékozatlanságba, vagy ilyen buborékba kerülne, hogy ne lenne tisztában a világ dolgaival és 

az aktualitásokkal. 

Rámutatott arra is, hogy a fiatalok kommunikációjában hangsúlyos szerepet tölt be az 

internet, az online tér, azon belül is torony magasan a szociális közösségi hálók. A két 

legmeghatározóbb a Facebook és az Instagram. A felmérések azt mutatják, hogy egy átlagos 

fiatal legalább 6-8 órát tölt a virtuális térben. Ugyanakkor ebbe bele kell kalkulálni, hogy 

olyan tevékenységeket folytat így, ami korábban offlinenak számított: telefonálás, 

üzenetváltás, filmnézés, rádióhallgatás, olvasás, tanulás, jegyzetelés stb. Ráadásul az online és 

az offline teret sokszor vegyítve vagy párhuzamosan használják. Egyéb más tevékenység 

közben: utazás, sportolás, munka, szabadidős tevékenységek stb.     Ami viszont szerinte 

szembetűnőbb, hogy ez a fajta viselkedésmód elkényelmesíti, sőt egyenesen ellustítja az 

embereket, fiatalokat és időseket egyaránt. Egyre kevésbé kívánnak kimozdulni, ugyanis 

számos olyan dolgot el tudnak intézni az interneten és a technikai eszközök segítségével, amit 

korábban nem. Akár az ágyból lehetséges így ügyintézni, dolgozni, és párhuzamosan 

egyszerre több multimediális eszközt használni.                                                                                                           

Bár kétséget kizáróan az össztársadalmat nézve az első az elterjedtebb, de a fiatalok körében 

már az utóbbi a domináns. Ez azért lehet így, mert az Instagramon nem jelent meg az idősebb 

generáció, így ott el tudnak „bújni” a fiatalok a világ elől.  
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Ebben a térben eltöltött idő és tevékenység okán sokszor akaratlanul, sőt akár tudat alatt is 

informálódnak ezeken a csatornákon. Szerinte csak egy klasszikus berögződés, hogy a 

fiatalokat nem érdekli semmi, holott, igenis, ami iránt érdeklődnek, abba elmélyednek, 

felületesen viszont rengeteg információt begyűjtenek. A szakértő szerint éppen ez az oka a 

felületességnek. Olyannyira felgyorsult a világ és annyi impulzus éri a fiatalokat, hogy 

nehezen tudnak szelektálni köztük. Kulcsfogalom ennél az időbeosztás. Annyi minden hatás 

éri ugyanis a fiatalokat, hogy tudniuk kell hatékonyan beosztani az idejüket. És a felesleges 

dolgokat elengedni. Ettől függetlenül a tájékozódás adott, csak éppen nem abban a formában, 

mint korábban.  Azt már más kérdésnek látja, hogy ezekkel a begyűjtött információkkal mit 

kezdenek. A többség passzív szemlélő szerinte, akinek bár van véleménye, nem szívesen 

ossza meg másokkal vagy hozza nyilvánosságra. Ezt nem jó trendenk ítéli. Aláhúzta a többség 

csendes, míg a hangos kisebbség mutatja magát, de nem tükrözi társadalmi támogatottság.  

Az első helyen a tömegtájékoztatási eszközök közül az internet áll a fiatalok körében, a 

televízió egyre jobban szorul háttérbe, és bár az idősebb generációk számára még mindig 

nagyon fontos kommunikációs csatorna, a fiatalok körében egyre jobban lényegtelen, 

olyannyira, hogy már filmeket és sorozatokat is számítógépen, tableten vagy telefonon 

néznek, sok esetben online. A rádiónak vélekedése szerint azért van nagyobb jelentősége, 

mert vezetés vagy utazás közben sokan a fiatalok közül is hallgatják. A nyomtatott sajtó 

álláspontja szerint pedig végleg a múlté. Ahogy cserélődnek ki a generációk, úgy fog szerinte 

fokozatosan megszűnni. Az idősebb generációk megszokásból még vásárolják a 

sajtótermékeket, de már esetükben is megfigyelhető, hogy online is olvasnak. Sokan 

kimondottan szeretik megfogni a papírt, megillatozni, de a fiatalok részéről állítása szerint 

már nincsenek ilyen igények.  

Ami állítása szerint érezhető, hogy nincs jó véleményük a politikáról. Legyen az helyi, 

regionális vagy országos szintű. Inkább a negatívumok ragadnak meg bennük. A politika 

amúgy is egy nem túl pozitív megítélésű műfaj, még akkor is, ha a politikusok jól végzik a 

dolgukat. Az elmúlt 30 év tapasztalata viszont egyáltalán nem 

ilyen.  
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Szinte csak negatívumok jutnak az emberek eszébe, akkor is, ha azért gazdasági felzárkózás 

érezhető ebben az időszakban, de annak mértéke és üteme messzemenően csalódásként hat. A 

sorozatos botrányok pedig csak tovább árnyalják szerinte ezt a képet. A negatív légkör pedig 

negatív emóciókat eredményez, hisz kiskorától azt hallja a szüleitől és a környezetétől, hogy a 

politika rossz, korrupt és cselekvésképtelen. Így gyakorlatilag felnőtt korára eleve egy negatív 

szemlélet alakul ki az emberekben, amit nagyon nehéz pozitívvá változtatni. Ez látja az 

elsőszámú oknak, hogy miért csökken például a választásokon való részvételi arány.  

A politikai ifjúsági szervezetek fiatalok általi megszólító-képességről 

A politikai ifjúsági szervezeteket munkáját pozitívan értékelte Gabri Rudi, bár tapasztalata 

csak eggyel, az MKP ifjúsági társzervezetével, a Via Nova Ifjúsági Szövetséggel van. Rajtuk 

kívül már kimondottan ilyen profilú szervezet nem működik a régiójában, de az egész 

Felvidéken is csak kevés. Hatékonyságát tekintve pedig egyedüli trónbitorlóak.  

Ennek ellenére úgy látja, hogy csak bizonyos részét tudják ezek a szervezetek megszólítani a 

fiataloknak, igaz még mindig nagyobb arányban, mint más csoportosulások vagy pártok. 

Mindenképpen az a véleménye, hogy fiatal szavazókat a leghatékonyabban csak fiatalok 

tudnak megszólítani. Ezt igazolja a Kisebbségi Szemlében 2017-ben megjelent elemzés is.
1
 

Ugyanakkor azt is leszögezi, hogy az igazi ereje ezeknek a szervezeteknek nem a politizálás, 

sokkal inkább az a közösségi munka, amit egyébként nem politikai szervezetként is 

kifejthetnének, de kombinálják a kettőt. Szabadidős programok, versenyek, 

sporttevékenységek, kulturális, ismeretterjesztő, zenei rendezvények szervezése, ezek mind 

olyan tevékenységkörök, melyek szinte egyáltalán nem kötődnek a politikához, viszont 

közösséget építenek, vagy éppen össze képesek kovácsolni. A politikai pártok viszont szerinte 

nem értékelik eléggé ezeknek a fiataloknak a tevékenységét és erőfeszítéseiket, mi miatt 

sokan lemorzsolódnak. Egy adott párton belül az ifjúsági szervezetek képviselő szimbolikus 

helyeket, szimbolikus posztokat töltenek be.  

                                                           
1
 Mózes Szabolcs: A 2016-os parlamenti választások exit polljának magyar eredményei In:  

https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/NPKI_folyoiratok/kisebbsegi_szemle/2017_01/ksz201701_06Mozes.pdf 
 
 
 
 

https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/NPKI_folyoiratok/kisebbsegi_szemle/2017_01/ksz201701_06Mozes.pdf
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Amennyiben házon belül erősebbek lennének, az kifelé is pozitív kisugárzást gyakorolna 

mondván ez a párt képes megújulni, új arcokat bevonzani, tehát vonzó. Az ifjúsági szakértő 

szerint ezzel hibát követ el a politikum, ugyanis éppen ezeknek a fiataloknak kellene teret 

biztosítani, akik elkötelezettek, hogy tegyenek valamit és a negatív tendenciákat pozitívvá 

formálják. Emellett viszont nem szabad elhanyagolni szerinte azt a faktort sem, hogy, hogy 

bizonyos körökben épp az ellenkezőjét váltja ki a fiatalokból, ha egy kortársuk politikai 

szerepet vállal. Ennek magyarázata, hogy a politikát eleve egy negatív tényezőként értékelik, 

ami által a személy kiléte is negatívvá válik, amit elítélnek.  Álláspontja szerint a politikában 

a legfontosabb a hitelesség. Egy fiatal, szakképzett, világlátott politikus hiteles, de fiatal kora 

miatti ismeretlensége miatt nem tud labdába rúgni. Amire pedig ismertté válik, addigra oda a 

fiatalsága, ezért ezt a szakember egy ördögi körnek látja. Állítása szerint a különböző 

felmérések és elemzések egyértelműen azt mutatják, hogy a fiatalokat korosabb politikus 

szinte alig tud megszólítani, de az érem másik oldala, hogy a demográfiai mutatók miatt és a 

fiatalok alacsonyabb választási kedve miatt (ami általános jelenségnek tekinthető) az idősebb 

választói generáció sokkal fegyelmezettebb.  

Ahogy öregszik egy ember, annál felelősség-teljesebben dönt a szavazatáról. Lényegében 

minden korosztály a saját korosztályának képviselője tudja leginkább megszólítani. Úgy 

nyelvezetben, mint hitelességben és effektivitásban.  

Egy idősebb politikusnak ellenben eltűnik az érintetlen, újszerű varázsa. A korábban 

megoldatlan problémák pedig a „körmére égnek”. Álláspontja szerint ezt a problematikát csak 

egészséges, arányos egyensúllyal lehet feloldani. De aláhúzza nem úgy, hogy idősebb 

politikusok körül veszik magukat fiatalokkal, súllyal rendelkező helyekre viszont nem teszik 

őket, hanem fordítani kellene a tézisen, és leosztani, hogy ki húz és ki tol.   

Gabri Rudolf egyáltalán nem tartja természetesnek, hogy egy fiatal apolitikus legyen, egy jól 

működő társadalomban legalábbis nem. Szlovákiát viszont nem tartja ilyennek. 

Aránytalanságok, visszaélések, súlyponteltolódások és káosz szövi át a szlovák politikát, amik 

mind ahhoz vezetnek, hogy a fiataloknak ne legyen kedve sem 

részt vállalni mindebben, de még csak szavazni sem.  
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Ebben a világban pedig sok minden összefügg mindennel és olyanokra is kihat az 

általánosodás, akik egyébként nem érdemelnék meg, vagy éppen mindez ellen harcolnak. A 

fiatalok képzettsége emelkedik, az általános műveltség is felfelé mutat, az írástudatlanság és a 

kirívóan alacsony iskolai képzettség mára szinte minimálisnak tekinthető. Bizonyos értelmi 

szint felett pedig természetes velejárójának ítéli meg a közügyek iránti érdeklődést, ami 

szerinte van is, csak bizonyos rétegek annyira negatívan látják a helyezet, hogy szavazatukat 

és nyilvános állásfoglalásukat is feleslegesnek tartják. Gabri viszont rámutat, hogy 

amennyiben ezek az emberek értelmet találnak a politikum tevékenységébe, úgy mozgósítani, 

sőt aktivizálni is lehetne őket könnyű szerrel, de ezt a politikumon kívül más nem képes 

megtenni.  

Ezzel kapcsolatban úgy látja, hogy a kulturális igény is összefügg a kérdéskörrel. A kulturális 

igényt ez esetben tágan kell értelmezni, amibe beletartozik a színháztól és a képzőművészettől 

kezdődően a rock koncert, a szüreti felvonulás és a táncház is.  Sőt mindemellett úgy látja a 

körből nem szabad kihagyni a mulatós, pontosabban a modern mulatós mulatságokat sem, 

ugyanis van olyan rétege a felvidéki magyarságnak, akinek ez a fajta popkultúra jelenti az 

egyetlen és egyben az utolsó kapcsot is a magyar kultúrához. Megítélése szerint viszont el kell 

fogadni, hogy a világban történő változások kihatnak az emberek viselkedésformáira, így a 

kulturális fogyasztási szokásaikra is. Ezt ugyanakkor nem látja úgy, hogy csökkentené a 

kulturális igényeket, csak éppen más keretek közé szorítja.  

Hasonlóképpen vélekedik, mint a közéletről való érdeklődéshez. Szerinte a többség olvas, 

kulturálódik, van véleménye stb., de azt már nem a korábbiakhoz hasonlóan éli meg vagy 

nyilvánítja ki, hanem tömegkommunikációs eszközön keresztül éli és valósítja meg. Hogy ez 

pozitív vagy negatív jelenség az más lapra tartozik, de tény, hogy jelenleg ez a valóság. 

Mindennek hatásait szociálpszichológiai vagy szociológiai elemzésnek kell alávetni, de a 

szakember szerint a folyamatok pontosan illeszkednek a globális tendenciákhoz, amit 

megítélése szerint kezelni részben lehet, befolyásolni viszont szinte lehetetlen. Úgy véli a 

közéleti szerepvállalásnak a mértéke is változó, ami természetes, 

hisz minden embernek más a habitusa a személyisége stb.  



 

EFOP-5.2.2-17-2017-00107 „Kulturális intézmények és civil szervezetek szakembereinek  

együttműködése a fiatalok közéleti szerepvállalásáért” 

 

24 
 

 

 

Valaki közéleti szerepvállalásnak ítéli, hogy a DAC-meccseken énekli a himnuszt, valaki azt 

sem közösségi szemétszedést szervez a folyóparton. Mindenki más területen éli meg a 

közösségi szerepet, ahogy egy LGT-dalban szerepelt: „mindenkire szerep vár”. Ahol 

leghasznosabb és önmagához képest leghatékonyabb munkát tud valaki kifejteni, az a 

legideálisabb számára.  

 Abban lát némi összefüggést, hogy aki igényesebb kultúrát fogyaszt, az érzékenyebb a 

közéleti témák iránt is. A képet pedig árnyalhatja szerinte ennek fokozatai. Ugyanakkor 

mindenképp úgy látja, hogy a két tématerület között bőven van összefüggés.  

Közéleti témák megjelenése az oktatásban 

Gabri és Varga is úgy látja az oktatásügy inkább próbál független maradni. Inkább „strucc-

effektust” használnak és nem vesznek tudomást a közéletről, mintha nem is lenne. Ez abból 

fakad, hogy az oktatásügy évtizedek óta hatalmas gondokkal küzd és ki van szolgáltatva a 

hatalom játékainak. Ez miatt az iskolavezetők olyannyira óvatosak lettek, hogy inkább 

megpróbálnak minél távolabb maradni ettől, holott a fenntartójuk, üzemeltetőjük a politikum 

és minden szállal a politikumhoz és a hatalomhoz kötődnek. Pedig megítélése szerint éppen 

hogy az iskoláknak kellene lefektetni a közélethez való viszonyulását a gyerekeknek. Hogy 

nem ördögtől való. Elvileg az iskola feladata nem csak az alapvető oktatás és nevelés, de a 

tudatos, kritikai gondolkodást gyakorolni tudó állampolgárok felkészítése az élet különböző 

területeire. Meglátása szerint viszont a szlovák oktatásügynek nagy szüksége lenne egy átfogó 

reformra, hiszen a sok változtatás ellenére minden úgy működik akárcsak a rendszerváltás 

előtt. Úgy a módszertant illetően, mint az eszközök és az iskolák felszereltségének 

tekintetében. De szerinte be kell látni, hogy a világ a már említett eszközök mindennapi 

használata miatt úgy felgyorsult, hogy a diák akár az órán szembesítheti a tanárt más 

véleménnyel vagy információval. Ehhez tartozik az is, hogy mivel rengeteg információ, adat 

pár kattintással elérhető, ezért a diákok tanulása is felületessé válik, hiszen minden, amire 

kíváncsiak pár másodperc alatt kiböngészhető a világhálón. Gabri leginkább abban látja az 

oktatásügy problémáját, hogy nem veszi fel a versenyt a korral és 

nem alkalmazkodik az új kihívásokhoz.  
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A tudásátadás mellett a diákok problémamegoldó készségét és kreativitását kellene 

fejleszteni. Hagyni és ösztönözni, hogy alkossanak, csoportban dolgozzanak, szervezzenek. 

Bár nem tagadja, vannak innovatív szemléletű tanárok és iskolák, de még bőven van teendő 

ezen a területen.  

Ugyanezt a közügyek iránti tabusítást érzi az egyházak és a családok részéről. Korábban az 

természetesnek számított, hogy egy adott település véleményformálói (pap, tanító, kántor stb.) 

véleményt formált olyan dolgokban, melyek mindenkit érintenek. Ugyanígy, hogy a 

családokban megbeszélték ezeket a kérdéseket. Vasárnapi ebédnél, családi programokon. 

Rend szerint a családfő irányvezetésével. Mára az oktatásügy bezárkózott, fél; az egyházak 

ugyancsak magukba fordultak, sőt liberalizálódtak és a családok szintjén sem jelenik már meg 

olyan mértékben, mint korábban. A családokban pedig egyre kevesebb a kommunikáció 

egymás közt. Gabri Rudolf ezt a liberális világszemléletnek tudja be, hogy a konfliktusok 

kerülése végett a szabad véleményt is inkább palástolják.  Ez a fajta bezárkózás és minden 

közügyről való „véleménymagánügyesítés” pedig meglátása szerint két irányba tereli a 

társadalmat. A könnyen manipulálható szavazók kitermelése felé, illetve az ez ellen fellépő 

anarchisztikus „megmondóemberek” tündöklése felé, akik 5 perc hírnévé hangoskodnak, 

bohóckodnak, hatalomhoz jutva pedig tehetségtelenségükkel még több kárt okoznak.  

A szekértő úgy látja, mind az egyháznak, mind a oktatásügynek, mind a családoknak, ha nem 

is befolyásolni, de katalizálni kellene a közösségi és közügyeket érintő dolgokat, ahelyett, 

hogy úgy tesznek, mintha nem is létezne. „Nem hagyni kell, hogy sodródjunk az árral, hanem 

alakítani a folyamatokat.” Ha csak a bizonytalan sodródást választja valaki, vagy tudatosan, 

direktíven távol tartja magát a közügyektől, akkor nem kell csodálkozni, hogy rossz irányba 

kezdenek el menni a dolgok.  Mindezek ellenére sok ember igényli, hogy mások 

„gondolkozzanak” helyette és megmondják, hogy mit gondoljon. Ez ugyancsak kényelmi, de 

meglehetősen veszélyes tendencia, ami előre beláthatatlan folyamatokat tud eredményezni. 

Lásd pl. szélsőséges irányzatok, azok pártjaik előretörése. Varga Tibor szerint a 

bizonytalanság és zavaros állapotok mindig a szélsőségeknek 

kedveznek.  
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Egyet pedig már megtanulhattunk a történelemből, a szélsőségek megoldásai nem 

előremutatóak. Gabri Rudolf és Varga Tibor is úgy látják, hogy űr keletkezett a 

társadalomban. Egy produktív generáció cselekvésben és a dolgok élére állásában kimaradt. 

Hogy ez külső vagy belső tényezőkből fakad-e, azt nehéz relevánsan megítélni, de az előtte 

lévő generációnak a kötelessége az utánpótlással foglalkozni. A jelenlegi 33-40 évesek 

látszódik, hogy sem politikailag, sem közösségileg nem olyan aktívak, mint az előttük vagy 

utánuk lévő generáció tagjai. Ha pedig egy generáció kimarad, akkor nehéz az általuk képzett 

hiátust pótolni.   

Persze, nem vitatja Gabri, hogy egyfajta „későnérésként” a generáció még megjelenhet és 

aktivizálódhat, mert a társadalmi igények egy egészséges társadalomban ki tudják termelni 

önmagukat, de úgy gondolja, hogy mind később, annál nehezebb ez. Ez pedig a felvidéki 

magyarok kopásához, jelentős létszámbeli csökkenéséhez vezet. 

A közélet/politika és a fiatalok jövője 

Azt felesleges ecsetelni, hogy ha passzív egy közösség ha nem, ha tetszik nekik az adott 

hatalom, ha nem, és ha érdeklődnek mindez iránt, ha nem, a döntések, a jövőt illető kérdések 

és az események fősodra akkor is itt fog zajlani és megszületni. Az, hogy valaki csalódik és 

mondjuk totális passzivitásba vonul csak azt eredményezi, hogy még a morális jogot is 

elveszti, hogy kritikával illessen bármit, hisz önmagát vonja ki ezen folyamatokból. Gabri 

szerint mégis egyre nagyobb azok száma, akik ezt az utat választják és „majd lesz valahogy” 

elvet követik.  

Úgy ahogy a közterhek viselésének, úgy a döntések felelőségének is közösnek kellene lennie. 

A szakemberek úgy látják, hogy akkor is, ha negatívak és akkor is ha pozitívak ezek a 

döntések. Ez az elvi lényege a képviseleti demokráciának. Ha egy adott társadalomban, annak 

egy része kivonja magát ebből, úgy az alapelve és a lényege sérül, ami torzuláshoz vagy 

éppen súlyponteltolódásokhoz vezet. A modern filozófia társadalmi alapelve szerint minden 

egyes állampolgára az országnak egyenrangú és ugyanolyan hasznos tagja az 

összközösségnek. Amennyiben ebből a tételből valaki önkéntesen 

kivonja magát, úgy az alapgondolat sérül, s válik okafogyottá.  
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Ez tapasztalható jelenleg Szlovákiában, ahol folyamatosan csökkennek a választásokon a 

részvételi arányszámok, sőt a 2015-os Európai Parlamenti választáson történelmi csúcsot 

tudott elérni az ország európai szinten a 13,5 %-os résvételi aránnyal.  Ebbe a folyamatba 

illeszkedik a társadalom alacsony aktivitása is, ami a fiatalok érintettségében még magasabb 

állapotokat eredményez.  

Gabri Rudolf ennek fontosságát egy személyes családi példával szemléltette. Az ő 

édesanyjáék nyolcan voltak testvérek, akik közül négyen a II. világháború idején születtek. 

Olyan viszonyok közt, hogy manapság ilyeket el sem tudnak képzelni az emberek, a fiatalok 

pedig kiváltképp. Elmondása szerint viszont az lebegett a szemük előtt, hogy bármi is fog 

következni, bármi is fog történni, a hazának szüksége lesz emberekre, akik újraépíthetik a 

romokat. Ez a családpolitikai szemlélet ma is aktuális, mégsem ebbe az irányba halad Európa 

jövője. „Ha beletörődünk a sorsunkba, akkor meg is érdemeljük azt és nem várhatjuk, hogy 

bármi is jobbra fordul.” 

Gabri Rudolf nem látja úgy, hogy minden ember életében egy adott pontban lenne 

fordulópont, hogy elkezd a szóban forgó közéleti témákkal komolyabban foglalkozni. 

Egyrészt megítélése szerint nem lehet olyan, hogy egyik percről a másikra valaki 

megvilágosodik. Sokkal inkább egy folyamatnak látja mindezt, amit élettapasztalatnak 

hívnak. Másrészt számos olyan esetet ismer, aki már tizenévesen is felelősségteljesen és 

érdeklődően viseltetett, meg olyat is, aki érett középkorosztályos korára is ugyanúgy 

vélekedik ezekkel kapcsolatban, mint egy tinédzser. Korábban úgy tartották, hogy ez a pont a 

házassághoz, a katonai szolgálat befejezéséhez, a tanulmányok befejezéséhez vagy az első 

gyermek megszületéséhez köthető, de Varga ezt alapvetően téves szemléletnek látja.  

Véleménye szerint ugyanis mindenkit más hatások, impulzusok érnek az élet más-más 

szakaszában, ahogy minden embernek más az ingerküszöbe is és bizonyos helyzetekben 

másképpen viselkednek. Ezért egy adott ponthoz kötést téves megközelítésnek gondolja.  

„Mindenkinél van egy határ, amikor mondja, hogy na most már csinálni kell valamit, most 

már csinálni kell valamit.” 
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Témák, melyeken keresztül bevonhatók a fiatalok a közösségi életbe 

A szakember olyan területeket jelölt meg ezt illetően, ahol a fiatalok megélhetik 

kötetlenségüket, fiatalságukat, élményekkel gazdagodhatnak és kötöttségek mentesen tudnak 

kiteljesedni. Kiválóan alkalmasak erre a nyári fesztiválok például, melynek szervezésébe több 

száz fiatalt vonnak be rendszerint. Ezáltal maguknak érzik és felelőséget vállalnak érte. Ilyen 

a felvidéki magyar éterben kettő nagyobb szabású van: a Martosi Szabadegyetem és a 

Gombaszögi Nyári Tábor. Egyik Komárom mellett, másik Gömör szívében található. 

Mindkettő több ezer fiatalt mozgat meg, százakat pedig közösségileg aktivizál. Ezek felett 

van számtalan kisebb hasonló jellegű fesztiválrendezvényszerűség, melyek mind 

hozzájárulnak a fiatalok közösségi lelkületének kiteljesedéséhez és felépítéséhez.  

Valamennyin olyan programok valósulnak meg, melyek alapvetően határozzák meg a fiatalok 

mindennapjait. A legtöbb könnyed téma, melyek mellett közéleti témák is helyet kapnak. 

Gabri szerint ez az út jó és kimondottan járható a fiatalok közélettel való összekötésnek. 

Meglátása szerint minél több hasonló, akár kisebb volumenű valósul meg, annál jobban 

aktivizálódnak a fiatalok. A tartalmas időtöltés mellett ugyanis érdeklődő, gondolkodó 

fiatalok találkozása is intézményesül ezzel, ami a szakértő szerint nagyon fontos aspektusa 

manapság az ifjúságügynek, ugyanis a korábban vázolt tényezők mindinkább az 

elmagányosodáshoz vezetnek, hogy a fiatalok a kapcsolataikat az online térben élik meg. 

Azzal pedig, hogy ennyi fiatal együtt van sok minden előremutató kezdeményezés 

bontakozhat ki.  

Ezekre a találkozókra nyilvánvalóan nem a politika vagy a közügyek miatt mennek 

elsősorban a fiatalok, de ezáltal elérhetővé válnak és az ő nyelvükön kerülhetnek ezzel is 

kapcsolatba.  

Ide sorolja a közösségi terek kialakítását is, ahol a fiatalok össze tudnak jönni, eszmecserélni, 

megszervezni a társaságukat, melyből közösségi tevékenység formálódhat. A cselekvések 

egyik legjobb ösztönző hatását a megfelelő helyben látja, ahova tartozhatnak a fiatalok. Ha ez 

meg van teremtve számukra, akkor a produktivitásuk esélye is nő.  

 



 

EFOP-5.2.2-17-2017-00107 „Kulturális intézmények és civil szervezetek szakembereinek  

együttműködése a fiatalok közéleti szerepvállalásáért” 

 

29 
 

 

 

Itt saját maguk teremthetik meg azt a rendezvényt vagy programot, amit elképzelnek. De más 

rendezvényeken is úgy látja, úgy lehet a legjobban beszervezni őket, ha aktív részesei 

lehetnek a folyamatoknak. A fiatalok ugyanis ebben a korszakukban mindenből tapasztalatot 

gyűjtenek. Egy rendezvényen, ahol csak passzív résztvevők (pl. egy felolvasóesten, 

könyvbemutatón, előadáson stb.) nem tudnak kiteljesedni, ezért a kedvük is csappan. Ahol 

viszont aktív részesei lehetnek, még ha nem is ők szervezik, de láttatni tudják magukat, meg 

tudnak mutatkozni, abban sokkal szívesebben vesznek részt szerinte. Példának a csíksomlyói 

kirándulásukat hozta fel. Egy zarándok miséről azt hinnék az emberek, hogy az idősebbeket 

mozgatja meg, míg az általuk szervezett túrán többségében fiatalok vettek részt, mivel számos 

élménnyel gazdagodhattak. Ebből kiindulva úgy látja, hogy ha egy adott rendezvény vonzó 

tud lenni és tud adni valamit a fiataloknak, abba nagyon szívesen bekapcsolódnak.   

Szerintük tudomásul kell venni, hogy minden politika. Egy liter tej vásárlása is az. A politika 

ugyanis mindent átsző és mindent meghatároz. A fiatalok mindennapjait is, a jövőjüket, a 

jelenüket, a lehetőségeiket. Ezért belátja, hogy a fiatalok bár erős fenntartásokkal közelednek 

a politikához, mégsem tudják megkerülni, ugyanis meghatározza minden cselekvésüket. 

Helytállónak tartja, hogy a politika megítélése a különböző tényezők miatt negatívvá vált, 

holott egyáltalán nem kellene törvényszerűnek lennie, hiszen a közhasznú-, a kulturális-, a 

szervezeti vagy bármilyen tevékenységek ugyanúgy politikának minősülnek, csak éppen nem 

pártpolitikának.   

Jó példák 

Gabri Rudolfék az intézményükben úgy látják, hogy számos jó példa igazolja, hogy a 

tehetséges fiatalok megállják a helyüket bárhova mennek és fontos elemei a társadalomnak. 

Korábbi munkatársaik, tagjaik mára elismert szaktekintélyeknek számítanak. Többük került 

magas beosztásba: minisztériumokba, állami intézményekbe, megyei, járási vagy helyi 

hivatalokba. Ha nem is tömeges számban, de látható pár fiatal polgármester, önkormányzati 

képviselők tekintetében pedig kimondottan jó az arány a Felvidéken. A szakember úgy véli, a 

szívós, kitartó munkára a fiatalok részéről nagyobb szükség van, 

mint valaha.  
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A mai viszonyok ugyanis még inkább felkészült, tettre kész és elhivatott embereket kívánnak, 

ami előre tudja lendíteni az identitászavarba került Felvidéket.  

A modern viszonyok fokozott munkabírást és elhivatottságot kívánnak, ezért a közösségi 

munkának is fokozott intenzitásúnak kell lenni, melyben kitűnhet a fiatalok egyénisége.   Sok 

ilyen fiatal van, akik példaként állhatnak mások előtt. A közösségi vezető úgy értékeli, hogy 

ezeket a jó példákat kellene összegyűjteni az élet különböző területeiről. A tapasztalatokat 

összefoglalni és séma szerűen átadni mások részére. Hogy ez adatbank, könyv, kiadvány vagy 

éppen online felület, az már csak kreativitás és forrás kérdése. Fontosnak tartja a média 

szerepét is ebben, hogy a lehető legtöbb fiatalhoz jussanak el ezek az információk. Ha a 

fiatalok kedvet és legfőképpen hitet kapnak, hogy van értelme és sikerülhet nekik is csúcsra 

törni, akkor az aktivitásuk is hatványozódni tud. Úgy érzi a leghatékonyabb módszer, ha 

egyfajta kampányszerűen vannak ezek a jó példák bemutatva. Személyesen a leghitelesebb, 

hogy ezek a vezéregyéniségek elmondják a történetüket és, hogy meggyőzzenek minél több 

fiatalt, hogy érdemes tanulni, érdemes a közélettel foglalkozni és érdemes egy szebb jövőért 

dolgozni.  

Úgy látja, számos kihívás, nehézség álla mai fiatalok előtt, de a nehézségekkel arányosan a 

lehetőségek száma is megnőtt. Ennyi lehetőség korábban nem adódott a fiatalok előtt, de 

érzése szerint a kihasználással a lehetőségek megragadásával még vannak gondok. Ilyennek 

értékeli a Kőrösi Csoma Sándor- és a Petőfi Programot, mely nagyon hasznos munkát végez 

ezen a téren. El tudná képzelni ennek kiszélesítését, illetve további hasonló programok 

elindítását, amik akár éppen célirányosan erre vonatkoznak. Pozitívnak értékelik mindketten 

az Esterházy Akadémia és a Pozsonyi Magyar Szakkollégium elindulását, ami ugyancsak e 

területnek a fejlesztését irányozott szolgálni.   

Az ifjúságügyről mindig szó van, mégis érzése szerint mellékesen kezelik. Ezzel top 

prioritásként kellene, hogy foglalkozzanak és mind a politikának, mind az országos vagy 

regionális szervezeteknek és intézményeknek összefogva kellene kinevelni a jövő vezetőit, a 

jövő szakembereit és a jövő közösségi szervezőket.  
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Összefoglaló 

Gabri Rudolf úgy vélekedik, hogy bár nincsenek könnyű helyzetben most sem a mai fiatalok, 

de egyáltalán nem kilátástalan a helyzetük a közéletet illetően. Érezhető némi passzivitásba 

burkolózás a korábbiakhoz képest, de azt kell tudatosítani, hogy a közügyektől való 

idegenkedés nem egy újszerű folyamat, hanem generációs probléma. Mindig is létezett 

ugyanis a fiatalok koruk és vehemenciájukból kifolyólag a könnyedebb, lazább témák iránt 

érdeklődnek.  

Emellett nagyban függ az érdeklődésük az adott rendezvények profiljától is, hogy mire 

mennyi embert képesek mozgósítani. Egy gulyásfőző versenyre, közösségi, lazább 

programokra nyilván többet. Nyilvánvaló, hogy könnyedebb témákra többet, komolyabbakra 

arányosabban kevesebbet. De a közösségi, közhasznú munkára is kaphatóak a fiatalok, ha az 

ő nyelvezetükön vannak megszólítva. A jó üggyel meg lehet fogni az embereket, csak meg 

kell értetni velük, hogy mi a cél és milyen ügyet szolgál a befektetett energiájuk.  

A szakértők szerint a fiatalok a fiatalokat mivoltukból kifolyólag sokkal könnyebb elérni 

kommersz programokkal, szórakoztató, szabadidős vagy sport témákkal, ám a fiatalok között 

is vannak többen, akik felelősségteljesen viszonyulnak komplexebb témák iránt és 

érdeklődnek komolyabb, akár szakmai programok iránt is. Megítélése szerint ez nagyban függ 

az adott rendezvény nyelvezetétől. Az életerős fiatalok tudnak és akarnak is dolgozni, de csak 

akkor, ha tudják, hogy miért teszik ezt. Nem okoz gondot számukra az önkéntesség csak 

nehezebb elérni őket és nehezebb eljuttatni hozzájuk az ügy hasznosságát. Ehhez más 

csatornákra és más kommunikációra van szükség. A legideálisabb fiatalnál és idősebbnél 

egyaránt a személyes kapcsolatfelvétel és megszólítás. Úgy, hogy egy hangadón keresztül van 

tolmácsolva részükre az elképzelés.  

Úgy látják ugyanakkor, hogy a kihasználásra természetszerűen nagyon érzékenyek, és egy 

életre elvehetik a kedvüket, ha olyan tevékenységbe vonják őket be, amihez nincs kedvük, 

vagy nem érdekli őket.  
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A témát illetően fontos az együttműködés oktatási intézményekkel, de nagyon óvatos módon, 

mert a fiatalok a kötelező jellegtől ugyancsak könnyen bezárnak. Ha az iskola kötelezővé tesz 

valamit, az nem szül jót, ha viszont bemutatja a lehetőség előnyeit és felkelti az érdeklődést, 

az gyümölcsöző tud lenni. A legtöbb esetben az első benyomás a döntő. Ha az első 

alkalommal pozitív impresszió ér egy fiatalt, az a következőkben egyre aktívabbá válhat. 

Negatív tapasztalat esetén viszont könnyen kontraproduktivitás érhető el és nem lesz nyitott 

ilyen tevékenységek irányába. Ezért Varga Tibor szerint taktikusan, óvatosan kell 

megközelíteni a fiatalokat, főleg a középiskolás korúakat, akik javában a lázadó, esetleg dac 

korszakukat élik. Egy fiatal számára a laza, felszabadult légkör és a könnyedség a 

legvonzóbb. Ha, ezek adottak, akkor kényelmesen érzi magát és hajlékonyabb a cselekvésre 

is.  

Azzal meglátása szerint nem kell, különösebben foglalkozni, hogy egy monodráma előadáson 

vagy felolvasóesten kevesebb a fiatal, mint egy közösségi bulin, kvíz esten vagy 

sporteseményen. Szerintük inkább az lenne a szokatlan, furcsa, ha ez fordítottan lenne. A 

generációknak ugyanis megvannak az érdeklődési köreik és szokásformáik. Ami álláspontjuk 

szerint folyamatos változásban van.     

A közösségszervező szakemberek szerint a legnagyobb probléma, hogy a középső generáció 

hiányzik, tehát 35-50 évesekből vannak a legkevesebben. Ez szerintük azért érinti fokozottan 

a közösségeket, mert ebben a korban lévő emberek a legproduktívabbak. Szilárd 

egzisztenciával, családdal, háttérrel rendelkeznek, emellett van kellő tapasztalatuk és 

megfelelő szabadidejük, tehát közösségi szempontból a legideálisabb.   

A két szakértő öt markánsabb ifjúsági szervezetet lát a Felvidéken, ami komolyabb 

eredményeket tud elérni a témában. Ez a Via Nova Ifjúsági Csoport, a Diákhálózat, a 

Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata és 

némiképp a Fiatal Reformátusok Szövetsége.  
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Az első egy ifjúsági „félpolitikai szervezet”, mely a Magyar Közösség Pártja (a Via Nova 

alakulásakor még Magyar Koalíció Pártja) ifjúsági csoportjaként alakult, de azóta önállósult 

és a politika mellett közösségi tevékenységre helyeződött át főképpen a hangsúly, bár minden 

kétséget kizáróan tagjainak döntő többsége politizál. Ezzel szemben a Diákhálózat egy 

egyetemista ernyőszervezet, mely az egyes egyetemi városokban fogja össze a felvidéki 

egyetemistákat, kivéve Komáromot, ahol a Selye HÖK önálló és némiképp eltérő 

tevékenységet fejt ki. A cserkészszövetség tudja elérni számbelileg a legtöbb fiatalt, 

tevékenységük pedig nagyon szerteágazó módon szervezi meg a fiatal közösségeket, mellyel 

pótolhatatlan hasznosságú feladatokat látnak el. A FIRESZ ehhez hasonlóan célirányosan a 

református fiatalok sorait szervezi meg, de kisebb intenzitással, mint a többi említett 

szervezet, ugyanakkor hasznosságát tekintve ugyancsak kiemelkedőnek számít felvidéki 

viszonylatban.  

Emellett van több szervezet is, ami ifjúsági témákkal is foglalkozik, de megítélése szerint ez 

az öt a legkiemelkedőbb országos szinten. Van példának okáért a Csemadoknak is ifjúsági 

tagozata. 

Varga Tibor véleménye, hogy sok fiatal tart a kötöttségektől, ugyanakkor valamilyen 

kereteket azért igényel. Ezért választják többen, hogy egy meglévő országos szervezetbe 

integrálódnak be alapszervezetként. Az is gyakran elhangzó érv, hogy a fiatalok külön 

szeretnek és kívánnak szervezkedni. Ez egyrészt a generációs különbségek és mentalitás miatt 

van, másrészt saját bevallásuk szerint a régi, megkötött struktúrákat nem kedvelik, inkább 

lazább keretek közt szeretnek lenni. Mint mondták az idősek mentalitása megfojtja őket. Ezért 

a külön utak választása, akárcsak az élet már területein, teljes mértékben természetesnek 

vehető.  

Gabri Rudolf arról számol be, hogy egyenesen furán, csodabogárként néznek azokra a 

fiatalokra, akik közösségi szerepet vállalnak fel (legyen az akár csak egy színjátszó kör 

megszervezése, zenekar alapítása vagy valami nemes ügy felkarolása).  
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Gyakran éri ezeket a fiatal vezetőket kritika, hogy még nincs saját házuk, családjuk stb., akkor 

hogy akarnak közösségi vezetők lenni, holott a kettő Gabri szerint egyáltalán nincs 

összefüggésben. A néplélek szerinte alapvetően irigy és előszeretettel beszél ki olyanokat, 

akik gyakorta szerepelnek, ezért ezt el kell fogadniuk ezeknek a fiataloknak. Bevallja, 

nincsenek könnyű helyzetben, mert a társadalom ebből a szempontból mintha deformálódott 

volna, és nem segíteni kívánja azokat, akik felvállalnak ilyen szerepet, de megszólja, ez pedig 

rányomja a bélyegét a cselekvőkészségre, ugyanis visszarántó hatással bír és elveszi a kedvét 

a fiataloknak. Pedig pont ebben a korban tudnak a fiatalok kiteljesedni és kreativitásukkal 

olyan dolgokat megvalósítani, amiben kedvüket lelik. Ugyanakkor eredmények 

felmutatásával ezek a kritikus, negatív hangok fokozatosan elhalkulnak és átveszi helyüket a 

megbecsülés. 

Ez a kritikusság a társadalom részéről a szakértő szerint más területen is megmutatkozik. 

Szinte semmi sem jó az „utca emberének”, amivel a fiatalok foglalkoznak, ami részben 

generálja a társadalmi feszültséget, másrészt erősíti a fiatalokban a meg nem értés érzését és 

hozzásegíti őket abban a döntésben, hogy szülőföldjüktől távol teljesedjenek ki, ahol lehet 

ugyanolyan társadalomszemlélet uralkodik, csak éppen anonimitásba tudnak burkolózni.   

Ugyanakkor egyre gyakoribb, hogy a tettre készebb fiatalok, akik jártasabbak a világ 

dolgaiban és nagyon függetlenek akarnak lenni, azok saját polgári társulást alapítanak. 

Jelenleg egy polgári társulás megalapítása Szlovákiában mi sem egyszerűbb. 3 alapító adatai, 

némi dokumentáció és bürokrácia szükségeltetik a belügyminisztériumi bejegyzéshez és máris 

léteznek. Kapnak saját adóazonosítót, nyitnak számlát és megnyílik a lehetőségük pályázni az 

aktivitásaikra különböző helyekre.  

Összességében fiatalok közélethez való viszonyulását a nagykaposi Magyar Ház igazgatója 

nem látja drasztikusan. Legalábbis megítélése szerint nem különb a helyzet mit a korábbi 

generációknál. Az általános közmegítélés hajlamos arra, hogy közhelyszerűen arra mutatni rá, 

hogy a mai fiatalok mások, mint a korábban voltak általában a fiatalok.  
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Gabri Rudolf viszont nem látja ezt így, szerinte a fiatalok mentalitása, közösségi és közügyek 

iránti érdeklődése manapság is pont olyan, mint korábban volt. Ez nem jelenti azt, hogy nem 

lenne tapasztalható egyfajta közöny ezek a témák iránt. Pusztán azt, hogy a klasszikus 

értelemben vett fiatal korban egyes témák eltérő intenzitással érdeklik az embereket. Persze 

azt sem vitatja, hogy annyira összetett a fiatalok, de úgy általánosan az emberek mentalitása 

manapság, hogy nehéz általánosítani. Nyilván vannak fiatalok, akik érdeklődőbbek pl. a 

közügyek iránt, és vannak akik kevésbé. A modern világ egyik hozadéka, hogy szabad 

akaratnak és a szinte korlátlan szabadságnak köszönhetően mindenki afelé irányul, ami 

leginkább érdekli. Állítja, hogy sok-sok generációval visszamenőleg hasonló mentalitás 

jellemezte a fiatalokat, mint most is, a különbséget inkább a korszellemben látja.  

Varga Tibor szerint minden generációnak eljön az a pillanat, amikor kezébe veszi a sorsát és 

elkezd felelőségteljesebben viszonyulni a világ dolgaihoz. Legyen szó éppen 

közösségszervezésről, szerepvállalásról kisebb vagy nagyobb volumenű dolgokról. 

Úgy vélekednek, minden fiatal döntéseiben benne van a hibafaktor, de nem az a baj, ha valaki 

hibázik, hanem, ha nem kívánja helyrehozni hibáját, vagy ha feladja. 

Bár biztos benne, hogy érzékeli, ha nem is hajszál pontosan az eseményeket, de tájékozottak a 

témákat illetően és ami a legfontosabb, hogy van önálló, saját véleményük is. Viszont ebben a 

korban az embernek még a szórakozás, az ismerkedés a legfontosabb, hiszen még csak ekkor 

érettek felnőtté, most ismerkednek ezekkel a dolgokkal, rengeteg új hatás és impulzus éri 

őket. Második fázisban válik kiemelt prioritássá az egzisztencia megteremtése, de a közélettel 

igazán akkor kezd el valaki komolyabban foglalkozni, amikor már konkrét dolgokon 

tapasztalja ezeket. Hogy miért kell annyi adót fizetni, és az adójával az adott állam vagy 

önkormányzat jól gazdálkodik-e. Hogy az óvodának, ahova a gyermekét beíratta miért potyog 

a vakolata stb. Ebben a korban egy ember még bőven a fiatalkorát éli, de már van némi 

élettapasztalata a világgal, és egyre inkább a pillanat megélése, a carpe diem miliője mellett a 

jövőre is gondolni.  
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Hogy miképpen lehet a fiatalokat minél jobban aktivizálni és bevonni a közösségi 

cselekvésekbe, a közéletbe, arról az a véleménye, hogy egy örök téma. Nem most kialakult 

problematikáról van szó, bármennyire is állítja a politikum, hogy igen. Az adatközlőnk arról 

számolt be, hogy már az ő fiatalkorában is napirenden volt az akkori szocialista pártvezetés 

asztalán a fiatalok aktivizálása.  

De nyilvánvaló, hogy korábban is megjelent már a kérdéskör, de tökéletesen működő receptet 

még senkinek, sehol nem sikerült kitalálnia, ha nem így lenne, akkor már valószínűleg 

alkalmaznák szerte a világban. Szerinte a legtöbb erre irányuló kormányzati vagy központi 

kezdeményezés mesterséges és bár foglalkozni kell a témával, nem látja, hogy ezek átütő 

eredményekre vezetnének vagy vezettek volna valaha is.  

Gabri Rudolf úgy véli, hogy egy fiatalnak az a fontos, ami aktuálisan a „világában” van, 

amivel előszeretettel, kedvvel tud foglalkozni, nem pedig olyannal, amit ráerőltetnek. A 

politikával kapcsolatban pedig úgy ítéli meg, hogy lehet, hogy a fiatalságot nem érdekli 

annyira a napi politika, vagy mi történik a parlamentben, milyen törvényt hoztak, mint egy 50 

éves embert, de egy alap szinten, amennyire őket érinti, és legfőképpen ami eléri az 

ingerküszöbüket és eljut hozzájuk az általuk preferált csatornákon, azzal képben vannak.  

Ezt pedig egy fontos kulcsnak látja a témában. Az idősebb generáció azt látja, hogy a fiatalok 

csak „nyomkodják a telefont meg a technikai kütyüket”, de azt nem értik meg, hogy 

megváltoztak az eszközhasználati trendek és azzal, hogy a telefonjukat böngészik, azzal 

újságot olvasnak, e-könyveket olvasnak, rádiót hallgatnak, de akár sok esetben tanulnak is, 

jegyzetelnek, levelet írnak, kommunikálnak vagy egyéb információt gyűjtenek. Sőt, amíg 

korábban az információszerzés egy forrásból történt, illetve a mai idősebb generációnak ma is 

egyből történik, például egy adott újságból, rádióból, tévéből, addig az internetes források 

tekintetében egy elektronikai eszközt használó több nézőpontból is meg tud közelíteni egy 

adott témát, több véleményt el tud arról olvasni. Nem csak egy. de több sajtóorgánumhoz fér 

hozzá. Ráadásul a technikai fejlődést a fiatalok fejére olvasni is felesleges szerinte, és 

leginkább a középkori eretnekség ellenes gondolkozáshoz 

hasonlította.  
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Az előnyökkel nem számolva: könnyebb, gyorsabb, hatékonyabb kommunikáció, információ 

beszerzés, közlés. Egy ilyen telekommunikációs eszközzel helyettesítenek megannyi más 

eszközt, így helyet és energiát is lehet vele spórolni. Nyilván azt sem állítja Gabri, hogy 

számos felesleges tevékenységet, sőt függőséget is tud okozni ezek az eszközök használata.  

Ezért a szakember nem csodálkozik, ha sok fiatal inkább távol tartja magát a közélettől. 

Megítélése szerint ehhez ugyanúgy hozzájárul a politika tisztátalansága és pótcselekvésekkel 

való látszattevékenységek tematizálása. Ezért az a véleménye, hogy amennyiben közélet tiszta 

lenne, átláthatóbb és érthetőbb, akkor a fiatalok sem viszolyognának annyira tőle.      

Összességében a két szakértő meglátása, hogy a mai fiatalok semmivel sem különbek a 

korábbi generációk fiatalságától, csak éppen más viszonyok között fejlődnek és más 

impulzusok érik. A közélethez való viszonyulásuk is hasonló trendeket követ, mint korábban 

és elutasítják azokat vélekedéseket, hogy korábban könnyebb volt a fiatalokat bevonni a 

közéletbe. Azzal viszont egyetértenek, hogy más szótár kell a mai kor fiataljaihoz és más 

nyelvezettel lehet őket megszólítani és elérni. Amennyiben viszont ez sikerül, akkor 

ugyanúgy fogékonyak a cselekvésekre.  

 

 


