
A fiatalokban rejlő lehetőségek spektrumai a közösségi 
művelődésben - avagy ébresszük fel a parázsban a tüzet

Elméleti háttér
Magyarországon a rendszerváltás előtti időszakban felnövő szülők nehezen 
adnak a globalizálódó világba születő gyermekeik számára tanácsokat, hiszen 
korábban az állam utasításai mentén cselekedtek. Az oktatási intézmények 
tantervei ma nem követik az ifjúság fejlődését, amelyet az információs 
társadalom alakított át. Ezen két szocializációs közeg háttérbe szorulása 
eredményezi a megértő kortárs korosztály, a fogyasztást ösztönző  nemzetközi 
piac és a digitális kultúra előtérbe kerülését életükben. Az ifjúság előfordulása 
az online terekben nagyobb méreteket ölt, mint az offline világ fizikai tereiben 
való aktivitás. Ha kimozdulnak, akkor barátaikkal töltik idejük legnagyobb 
részét, kötetlenül. A passzivitás és a könnyed szórakozás meghatározó 
körükben. A hagyományos kulturális intézmények látogatottsága, a 
közművelődési intézmények/közösségi színterek közönsége folyamatosan 
csökken. Az ifjúság az információ dömpingben nem jár nyitott szemmel. 
Székely Levente Szürke hattyúk című művéből kiderül, hogy az ifjúság csupán 
54%-a van tisztában azzal, hogy létezik művelődési ház, kultúrház, ifjúsági ház 
a településén. (1. ábra) A Kulturális törvény azonban előírja, hogy minden 
települési önkormányzat köteles közösségi színteret/közművelődési intézményt 
biztosítani. Az alapszolgáltatásokon belül pedig megjelennek olyan 
feladatkörök, amelyekből látszik, hogy az ifjúság igényeinek kielégítése is 
prioritás.
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Eredmények, következtetések
Az online kérdőív és a fókuszcsoportos interjúk kielemzése alátámasztotta a hipotéziseimet. A kortárs korosztály és a közösségi média óriási hatást gyakorol az 
ifjúságra a mindennapokban és programválasztás terén is, ahogy a 2. ábrán látható. A barátok, a család és a közösségi média tartalmak meghatározók számukra. A 
kortársak jelenléte - mind a résztvevők, mind a szervezők között - emeli a részvételi hajlandóságot egy programon, mert a fiatalok könnyebben kapcsolódnak 
kortársaikhoz és a jó társaságot egyfajta kedélyjavító tényezőnek tekintik. Cselekvőképességre sarkallhatja őket, ha a szakemberek a jövőben nem a programokra 
és a helyszínre, hanem a társaságra és az ifjúság jelenlétére fókuszálnak. A közösségi média esetében megállapíthatjuk, hogy az offline világban történő 
választásokon tükröződik az online világ hatása, hiszen véleményformáló erővel bír. Kiderült, hogy az ifjúság körében nagyon pozitív képet tud kialakítani, ha egy 
intézmény nem csak jelen van a közösségi médiában, hanem vonzó, igényes tartalmakat posztol rendszeresen, aktívan. A könnyed szórakozók és a passzívak 
csoportjába sorolható az online kitöltők legnagyobb százaléka. A fókuszcsoportos interjúk esetében a kulturális közösségszervezés szakosok között is számottevő 
volt az arányuk, de a sződligeti fiatalok körében abszolút meghatározóak voltak ezek az attitűdök, hiszen kulturális szabadidős tevékenységek alig jöttek szóba a 
beszélgetés során. A digitális világ és a szórakozás ily mértékű előtérbe kerülése végeredményben pedig a lokalitás és a művelődés háttérbe szorulását 
eredményezi. Kiderült továbbá, hogy a fiatalok nincsenek tisztában a közművelődési intézmények működésével és az ahhoz fűződő lehetőségeikkel és nem tudják, 
hogy számít a véleményük a körülmények alakításában. A 3. ábrán látható, hogy 125 fiatal választotta azt az opciót, hogy egyáltalán nem érzi véleményét 
relevánsnak, ami jelen esetben a válaszadók 57,6%-át jelenti. 

Az interjúalanyaim a fent leírtakat alátámasztották és esetleges megoldásokat próbáltak kilátásba helyezni. A szakirodalmak, a saját következtetéseim és az 
interjúalanyok véleménye által kijelenthető, hogy a jövőben nagyobb figyelmet kell szentelni az ifjúságnak a közművelődési szakmában. Az ifjúsági önkormányzat, az 
iskolai közösségi szolgálat olyan lehetőséget biztosíthatnának a településeknek, mint például a közvetlen kommunikáció a fiatalokkal és az intézményhez való 
kötődés kialakítása. Az online platformokon való jelenlét és az internet világában érdeklődés alapján szerveződő közösségek kihasználása segíthet abban, hogy a 
virtuális terek a fizikai terekbe csalogassák az ifjúságot. Tudatni kell velük, akár internetes platformokon, akár offline, hogy véleményük számít. Ezt kiskortól 
kezdődően, az iskolán keresztül el lehet kezdeni, hogy a közművelődési intézmények szocializációs közegként tűnjenek fel a fiatalok életében. 

Módszerek
Vizsgált korosztályként a 15-25 éves korosztályt jelöltem meg. Készítettem egy online kérdőívet, melynek kérdéseit a hipotéziseim alapján állítottam össze és 217 
válasz érkezett be. A kutatás nem reprezentatív, azonban törekedtem arra, hogy minél több fiatalt elérjek – több platformon és csoportban - ezért esett a választásom 
az online terjesztésre. A válaszok beérkezésének időszaka alatt lebonyolítottam négy fókuszcsoportos interjút. Két csoport kulturális közösségszervezés szakosokat 
foglalt magába, akik egyszerre biztosítottak szubjektív ifjú szemszöget a korukból adódóan és friss szakmai látásmódot a tanulmányaik által. Két csoport résztvevői 
településem, Sződliget fiataljaiból állt össze, hiszen a hibrid, részben szakmai és az ország több pontjához kapcsolódó vélemények után szubjektív nézőpontokat is 
hallani szerettem volna, azon belül is egy településre koncentrálva. Az online kérdőív elemzése és a fókuszcsoportos beszélgetések elkészítése után 
szakemberekkel, kutatókkal, közéleti személyekkel készítettem interjúkat. A közösségi művelődés és ifjúság kapcsolatának vizsgálata miatt és Sződliget Pest megyei 
volta végett elsőként Pető Lillára esett a választásom. Székely Levente, aki nagymintás ifjúságkutatásokkal foglalkozik lett a második alanyom. A harmadik interjút 
Sződliget Közösségi Ház és Könyvtár vezetőjével, Kovács Krisztinával készítettem el, hiszen ő szakaemberként dolgozik terepen és meglátásaival tovább árnyalta a 
sződligeti fiatalok válaszait is. Mindezt kiegészítve Sződliget Polgármesterével, Juhász Bélával beszélgettem. 

Kutatási kérdések, hipotézisek
A témám kiválasztásakor biztos voltam abban, hogy a kutatásom az ifjúság és 
közművelődés kapcsolatának témáját fogja felölelni. Ez a célkitűzés végül egy 
kérdésben összpontosult: Miért mennek/nem mennek be a fiatalok a 
közművelődési intézményekbe/közösségi színterekbe? A problémakört négy 
hipotézis mentén jártam körbe:

1. Az ifjúság szabadidős szokásait tekintve a passzív magatartás és a 
könnyed szórakozók aránya a legszámottevőbb. 

2. Az ifjúság szabadidejének eltöltésében fontosabb tényező a társaság és 
azon belül a kortárs csoport jelenléte, mint a helyszín és a program.  

3. A közösségi médiában megjelenő online tartalmak nagymértékben 
befolyásolják az ifjúság offline áru- és szolgáltatás választását.

4. Az ifjúság nincs tisztában a közművelődési intézmények működésével, 
programszervezési elveivel, ezért nem tudják, hogy a programok 
kialakításában az ő véleményük is releváns és figyelembe vehető.
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