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Bauer Béla – Gondi-Bokányi Zita – László Tamás 
– Sövegjártó Virág 

„Lövészároktól babzsákfotelig” 
A magyarországi generációk sajátosságai

1. Bevezető gondolatok

Jelen tanulmányunkban felvázoljuk a hazai és a globális generációs ku-
tatások meghatározó irányait, amelyek befolyásolják a 20. és 21. századi 

kutatásokat és elméleteket. Kísérletet teszünk arra, hogy – a különböző 
elméletek mentén – bemutassuk, hogy a magyar társadalomban a 21. szá-
zad elején milyen nemzedéki különbözőségek tapasztalhatók a Századvég 
empirikus kutatása kvantitatív szakaszának eredményei alapján. Kutatá-
sunk céljának azt tekintettük, hogy megismerkedjünk azokkal a külön-
bözőségekkel, sajátosságokkal, amelyek egy-egy nemzedék jellemzőinek 
is tekinthetők.1 Munkánkban törekedtünk arra, hogy a mára elfogadott 
és a digitalizációhoz kötött szemléletet meghaladjuk, és bemutassuk azo-
kat, a hazánkra jellemző generációs eltéréseket, amelyek – szándékunk 
szerint – árnyaltabb képet nyújtanak a különböző nemzedékek értékeiről, 
társadalmi beágyazottságáról.

A nemzedékek sajátosságaival, a generációk közös – pozitív és negatív 
– tapasztalatainak, élményeinek jellemzőivel foglalkozó generációkutatá-
sok a 20. század első negyedében kezdődtek meg, és kaptak kiemelkedő 
figyelmet, azóta számos megközelítés jelent meg az egyes nemzedékekkel 
és sajátosságaikkal kapcsolatban. Mannheim volt az első, aki a biológiai 
aspektus helyett szociológiai szempontból közelítette meg a generációk 

1  A vizsgálat kvalitatív szakaszában azt a célt tűztük magunk elé, hogy ráleljünk azokra 
az attitűdökre, amelyek összekötik, illetve szétválasztják egymástól a Magyarországon 
definiálható kohorszokat. Terjedelmi okok miatt kutatásunk kvalitatív szakaszát nem áll 
módunkban ismertetni.
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kérdéskörét, és a nemzedéki összetartozást vizsgálta.2 Elméletének a ma-
gánvaló és a magáért való lét megkülönböztetése szolgált alapjául.3 Állítá-
sa szerint az a kategória nem jellemezhető konkrét csoportként, melyben 
a résztvevők tudnak egymásról, és bizonyos szintű közelségben kell len-
niük a felbomlás elkerülése érdekében. Ennek alapján a nemzedéki ösz-
szetartozást úgy definiálta mint „egyéneknek olyan együttléte, amikor 
azok szintén kötve vannak ugyan, de ebből az egymáshoz kötöttségből 
elsődlegesen nem keletkezik konkrét csoport”.4

Egy generációhoz való tartozásnál nem elégséges feltétel az életkor. 
Amennyiben csak születési idő alapján határoznánk meg egy-egy generá-
ciót, sokkal inkább lenne biológiai fogalom, mint szociológiai. Mannheim 
az élettani folyamatok helyett a társadalmi-történelmi jelenségeket gon-
dolta a nemzedéki eltérések közötti problematika forrásának.5 Így a közös 
idő és tér „szükséges, de nem elégséges feltétele a nemzedéki összefüg-
gésnek”.6 Szükségesek a közös sors, tapasztalat, események és az élmé-
nyek, hiszen így lesznek részesei az egyének a nemzedéki kultúrának. Így 
a nemzedékek közötti különbségek nem pusztán életkori jellegűek. Som-
lai ezt nevezi „lenyomathipotézisnek”, mely szerint egy-egy nemzedékben 
láthatók a történelmi erők és az uralkodó szellemiségek lenyomatai, en-
nek „szociológiai vonása az összetartozás, a korosztály »mi-tudatának« 
szövetét alkotja.”7

Kutatások szerint8 a gyermek- és ifjúkorban szerzett élmények mé-
lyebb nyomot hagynak, ezek határozzák meg az egyén későbbi személyi-
ségét, így minden későbbi esemény, tapasztalat a kialakult személyiség-
re épül. Kiemelten fontos a szocializációs folyamatok vizsgálata.9 A világ 
annyira felgyorsult, hogy a gyerekek nem, vagy nemcsak a szülőktől, 
nagyszülőktől kapják a viselkedésmintákat,10 hanem a kortárs csopor-

  2  Nemes 2019, 38.
  3  Somlai 2014, 12.
  4  Mannheim 1969, 37.
  5  A két háború közötti magyarországi viszonyokról lásd: Joó 1935.
  6  Somlai 2014, 14.
  7  Somlai 2014, 15.
  8  Lásd pédául: Csepeli–Kigyós–Popper 2006, valamint Strauss–Howe 2009.
  9  Strauss–Howe 2009. Howe és Strauss elmagyarázzák, hogy az ezredfordulósok miért bizo-

nyultak olyan drámaian különbözőnek az X-esektől és a boomerektől. A Millennials Rising 
pontos leírást nyújt Amerika következő nagy generációjáról.

10  Lásd erről Bauer 2019.



371

tokból, illetve a digitális világból, ami egyre inkább meghatározó szá-
mukra. „Minden új információt, jelenséget és technológiát ahhoz viszo-
nyítunk, ami eredendően körülvesz bennünket, amit már ismerünk.”11 
Ebből kifolyólag a nemzedékek különböző orientációs ponttal rendel-
keznek, melynek eredménye, hogy az egy időben megélt jelenséget más-
milyen módon értelmezik.12 Érdemes megemlíteni a Csepeli György ál-
tal használt fogalmat, a „társadalmi imprintinget”, mely olyan hatás, ami 
sorsközösséggé kovácsol egy-egy generációt.13 Ennek alapján egy-egy 
generáció sajátos módon él meg egy történelmi eseményt, ami kollektív 
emlékezetként működik.

A generációk különbözőségeit feltáró kutatások fontosságát – kutatók 
közötti népszerűségét – magyarázhatja, hogy – a globalizált világ ellené-
re – mégis országonként más és más a társadalmi folyamatok alakulása. 
A kitolódó életkor egyszerre több generáció együttélését is jelenti, amely 
további társadalmi feszültségeket eredményezhet. A legfiatalabb generá-
ciók gondolkodása, életfelfogása – a virtuális térnek köszönhetően – glo-
bálisnak tekinthető, mivel átlépi a földrajzi határokat: hiába él valaki más 
településen, országban vagy akár más földrészen, képes kötődni ugyan-
azon eseményekhez, trendekhez, melyek a fiatalok gondolkodását, társa-
dalmi világlátását formálják.14 Ez a megközelítés azonban nehezen bizo-
nyítható, az is feltételezhető, hogy ezeknek a változásoknak nem lesznek 
hosszú távú hatásai, „csupán” a jelenlegi életünket, gondolkodásunkat 
határozzák meg.15

2. Kulcsmotívumok a generációk vizsgálatához

A nemzedékekkel, generációkkal foglalkozó kutatások fontos megkö-
zelítési módja és a generációelméletek meghatározó szempontja, hogy a 
társadalmi környezet és a korszellem, melyben felnövünk, milyen módon 
és mélységben befolyásolja, határozza meg világnézetünket. Azonban ez 
nem feltétlenül indokolja, hogy azonos korcsoportba tartozó egyéneket 

11  Nemes 2019, 38.
12  Szabó 2020.
13  Csepeli–Kígyós–Popper 2006, 17.
14  Komár 2017.
15  Lásd: Arber–Attias-Donfut 2000.
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hasonló módon ítéljünk meg.16 Divatossá vált a generációs határok felál-
lítása, kategorizálása, ugyanakkor nincsen konszenzus a felosztást illető-
en.17 A hosszabb élet okán több változást is érzékelünk magunk körül, és 
több generációnak van lehetősége együtt, egy időben élni. Ez önmagában 
nem bír magyarázó erővel a generációs különbségekre vonatkozóan. Ne-
mes Orsolya három kulcsmotívumot említ írásában, melyeket a nemzedé-
kek közötti vizsgálatok során figyelembe kell venni:

n  a generációkat egyének alkotják;
n  a földrajzi, kulturális és neveltetési háttér jelentősége;
n  életciklusmodell.18

Ebből kifolyólag a generációkat nem kezelhetjük globálisan, egysé-
gesként, mivel „a különböző országok kultúrájának, történelmének, 
valamint szociális, politikai és gazdasági eseményeinek hatására az 
egyes emberekben más-más nézetek és attitűdök alakulnak ki”.19 En-
nek alapján országonként20 is eltérő határvonalakat állíthatunk fel.21  
A baby boomer-generációról olyan országok esetében beszélhetünk, 
ahol robbanásszerű népességnövekedés következett be a második világ-
háború után, ilyen például Csehszlovákia, a Német Szövetségi Köztársa-
ság, a Szovjetunió22 és az Amerikai Egyesült Államok. Hazánk esetében 
nem beszélhetünk olyan értelemben vett baby boomról, ami egy békés 
és gazdaságilag is ideális korszakban következik be. Magyarországon 
az 1950 és 1956 között születetteket Ratkó-gyerekeknek nevezhetjük, 
utalva Ratkó Anna népesedéspolitikai intézkedésére, mely elősegítette 
a természetes szaporulat növekedését. Mivel létszámuk kiugróan ma-
gas, a hetvenes évek közepén újabb növekedés figyelhető meg: őket ne-
vezhetjük Ratkó-unokáknak. Magyarországon a legutóbbi töréspont a 
rendszerváltás lehet, ami feltételezhetően egy másik generáció létrejöt-
tét eredményezi.

16  Nemes 2018.
17  Lásd: Sharma–Ventä-Olkkonen 2020.
18  Nemes 2018.
19  Nemes 2019, 48.
20  Az országok közötti különbözőséget lásd a mellékletben.
21  Példaként említhető az USA, a nyugat-európai államok és az Európai Unióhoz – történelmi 

szükségszerűségből – később csatlakozó közép- és kelet-európai térség különbözőségei, sa-
játosságai, illetve a volt Szovjetunió tagországainak eltérő változásai.

22  Az országok második világháború utáni elnevezését használjuk.



373

3. A Századvég generációkutatásának bemutatása

A Századvég Konzorcium nagymintás, telefonos kutatást (CATI – Com-
puter Assisted Telephone Interviewing) végzett a magyar felnőtt lakosság 
körében. A felmérés 20 000, véletlenszerűen kiválasztott, 18 év feletti sze-
mély megkérdezésével készült, a minta a legfontosabb szociode mográfiai 
tényezők (nem, életkori csoportok, legmagasabb befejezett iskolai végzett-
ség, a lakhely településtípusa és régiója) mentén reprezentatív a magyar 
felnőttkorú lakosságra nézve. Ahogy már a korábbiakban is utaltunk rá, 
vizsgálatunk célja volt, hogy bemutassuk, milyen sajátosságok, eltérések 
jellemzők a generációk között hazánkban. Az elemzésben közölt adatok 
legfeljebb plusz-mínusz 0,7 százalékponttal térhetnek el a mintavételből 
fakadóan attól az eredménytől, amit az ország összes felnőtt lakosának 
megkérdezése eredményezett volna. A mintavételből fakadó torzulásokat 
– mind a teljes, mind pedig az alminták esetében – iteratív súlyozással 
korrigáltuk a KSH 2016-os mikrocenzusa által közölt demográfiai ará-
nyoknak megfelelően.

A kérdőív kialakítása során egy alapkérdőív-blokkot és öt tematikus 
blokkot hoztunk létre. Az alapkérdőívet minden válaszadó megkapta, 
majd annak kitöltését követően a válaszadó véletlenszerűen kapta meg 
az öt alblokk valamelyikét. Az alblokk kitöltése után minden válaszadó 
kitöltötte a szociodemográfiai blokkot. Az alapkérdőívet tehát 20 000 fő 
töltötte ki, míg az alblokkokat ~4-4 000 fő. Az alblokkok használatát az 
indokolta, hogy a kérdések minél szélesebb skáláját tudjuk lefedni a vizs-
gálatban.

4. A kvantitatív kutatás legfontosabb eredményei

4.1. Generációk a magyar társadalomban

Az országosan reprezentatív adatokra támaszkodva kutatásunkban meg-
határoztuk a magyar társadalomban egymástól viszonylag elkülönülő 
nemzedékeket, generációkat. Az 1930 és 2002 között született népesség-
ben összesen nyolc különféle csoportot határoztunk meg, melyek legfon-
tosabb jellemzőit a következő alfejezetekben ismertetjük. A közöttük lévő 
„töréspontok”, határvonalak megállapításához a kérdőív számos kérdését 
felhasználtuk, azokból több képzett változót hoztunk létre és vontunk be 
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az elemzésbe.23 A változók felhasználásával többváltozós korresponden-
ciaelemzést végeztünk, ami által felderíthető a nominális változók kap-
csolódási struktúrája. A klaszterek közötti távolságokat a többdimenziós 
skálázás (két- és háromdimenziós megoldás), a klaszterközéppontok kö-
zötti euklideszi távolság és a többváltozós korrespondenciaelemzés (két- 
és háromdimenziós megoldás) révén határoztuk meg.24

A kérdőíves kutatás adatai alapján a kialakított nyolc generáció a kö-
vetkező: a háborúviselt nemzedékek az 1930 és 1948 között születetteket 
jelentik – ők a magyar társadalom 11 százalékát alkotják. Időben őket kö-
veti az 1949 és 1957 közötti években születettek csoportja, akiket Ratkó- 
nemzedéknek (17 százalék) neveztünk el. A kompromisszumok nemzedéke 
(10 százalék) az 1958-tól 1964-ig, a rendszerváltók nemzedéke (7 százalék) 
pedig az 1965-től 1969-ig tartó időintervallumon belül jött világra. Kü-
szöb-generációnak (19 százalék) kereszteltük el az 1970 és 1979 között 
születetteket, az 1980 és 1984 közötti szűkebb időszak pedig a kiszabadu-

23  A generációk kialakításához felhasznált eredeti változók és képzett változók (melynek 
eredményeként összesen húsz indikátor jött létre) a következők voltak: születési évek (a 
végeken kategorizálva); születési évek (saját előzetes, szociális alapú felosztás, a szakiroda-
lom szintetizálása alapján); születési évek (McCrindle-féle, elterjedt felosztás – „X-”, „Y-” stb. 
generáció); szocioökonómiai státusz (háztartási bevételek és szubjektív életszínvonal alap-
ján); kultúrafogyasztás (színházlátogatás és könyvek száma); kultúra (műveltség és könyvek 
száma); közösségi média (platformpreferenciák); digitalizáció (digitális/technológiai „benn-
szülöttek”, „bevándorlók” és „leszakadók”); digitalizáció (internethasználat); digi talizáció 
(rendszeres internethasználat kezdete); életmód és életminőség (sportolás, elégedettség, 
egészség); kommunikációs kapcsolódás (kikkel értenek szót leginkább); társas kapcsolatok 
(kiterjedtsége és szorossága); társas kapcsolatok (erős kötések); társas kapcsolatok (gyen-
ge kötések); jelentős események sűrűsödése (saját élet, hazai és világszintű események); 
generációs élmények sűrűsödése (hazai és világszintű események); generációs tudat (önbe-
sorolás); életkori tudat (válaszadói meghatározás alapján); életszakaszok (párkapcsolatok, 
törések, leszármazottak).

24  A korrespondencia-elemzés egy feltáró jellegű többváltozós eljárás, ami grafikus módon 
ábrázolja a kontingenciatábla adatait. „A kereszttábla sorait az oszlopok, míg az oszlopait 
a sorok tengelyeinek tekintetében egy »pontfelhő« pontjaiként értelmezi. A módszer ered-
ményeként egy redukált, alacsony dimenziójú térben grafikusan ábrázoljuk a »pontfelhő« 
pontjait. Mindezek után vizuális elemzéssel következtetni tudunk arra, hogy a vizsgált vál-
tozók mely kategóriái vonzzák, és melyek taszítják egymást.” Hajdu 2003, idézi Molnár 2008. 
Köszönet illeti Kollár Dávidot a statisztikai eljárás szakszerű kivitelezésében nyújtott segít-
ségért.
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ló generációé – utóbbiak mintegy 10 százalékát alkotják a népességnek.  
A következő a libikóka-generáció (15 százalék), amely az 1985-től 1994-ig 
tartó időszakban megszületettekkel azonos, a ma is élő felnőtt generációk 
sorát pedig a babzsák-generáció (11 százalék) zárja, melynek tagjai 1995 és 
2002 között jöttek a világra.

1. ábra: Generációk a magyar társadalomban (százalék)

forrás: százAdvég

A következőkben mind a nyolc nemzedék sajátosságaira kitérünk, fő-
ként azon jellemzők mentén adva leírásukat, hogy melyek azok a szem-
pontok és kategóriák, amiket vizsgálva szignifikáns mértékben felülrep-
rezentáltnak tekinthetők más csoportokhoz, generációkhoz képest.

4.1.1. Háborúviselt nemzedékek (1930–1948)

A második világháború időszakát, illetve annak közvetlen utóhatásait 
megélő társadalmi csoport tagjait háborúviselt nemzedékeknek nevez-
tük el. Születési évszámot tekintve ez a generáció öleli fel a legnagyobb 
időintervallumot, csaknem két évtizedet. Ennek oka részben természetes 
folyamatokban keresendő (az idősebb korosztályok tagjai jellemzően ke-
vesebben vannak, mint a fiatalabbak – ezért a statisztikai eljárások alkal-
mazása során is „közelebb” kerülnek egymáshoz az egyes esetek), részben 
pedig abban, hogy az idő előrehaladtával némiképp leegyszerűsödnek az 



376

életvilág jelenségei, homogenizálódnak a tapasztalatok, az idős években 
átélhető események. A felölelt tizenkilenc év tehát indokolja ennek a ge-
nerációnak a többes számú elnevezését („nemzedékek”).

1. táblázat: A háborúviselt nemzedékek (1930–1948) legfőbb jellemzői 

forrás: százAdvég

Szempontok Jellemzők

Életszakasz, családi transzferek Nyugdíjas nagyszülők, özvegyek, időstudattal rendelkeznek, a szülői mintákat másolják, de 
jobban élnek náluk 

Generációs élmények Háború, hidegháború, 1956-os és 1989-es események (társadalmi és politikai történések)

Társadalmi státusz, oktatás Alacsony képzettség, orosznyelv-tudás, alacsony társadalmi státusz

Fókuszált életterületek Egészség, politika, vallás

Értékorientációk és polarizációk Egyházias vallásosság, konzervativizmus, nemzeti identitás, kollektivizmus – polarizáció 
jobboldal és baloldal, nemzetben és emberiségben gondolkodás között

Közélet, politika, társadalom Csoportközi konfliktusok alacsony szintű percepciója, a migráció és a koronavírus-járvány 
társadalmi problémaként való kezelése, a jelenlegi kormánypolitika támogatása

Életmód, kultúra, fogyasztás Rossz egészségi állapot, kiemelkedő kávé-, bor- és teafogyasztás

Társas kapcsolatok Nagyon szűk kapcsolati háló, eltérő véleményekkel szembeni zártság

Kommunikáció, digitalizáció Digitális szempontból „leszakadók” és „bevándorlók”, befolyásolhatóság

4.1.2. Ratkó-nemzedék (1949–1957)

forrás: százAdvég

2. táblázat: A Ratkó-nemzedék (1949–1957) legfőbb jellemzői

Szempontok Jellemzők

Életszakasz, családi transzferek Nyugdíjas nagyszülők, időstudattal rendelkeznek, „baby boomerként” is magukra ismernek, 
a szülői mintákat másolják, de jobban élnek náluk 

Generációs élmények Hidegháború, 1989-es események (társadalmi és politikai történések)

Társadalmi státusz, oktatás Alacsony képzettség, orosznyelv-tudás, alacsony társadalmi státusz, munkásosztályi 
identitás

Fókuszált életterületek Egészség, politika, vallás

Értékorientációk és polarizációk Vallásosság, konzervativizmus, nemzeti identitás, kollektivizmus – polarizáció jobboldal és 
baloldal, nemzetben és emberiségben gondolkodás között

Közélet, politika, társadalom Csoportközi konfliktusok alacsony szintű percepciója, a migráció és a koronavírus-járvány 
társadalmi problémaként való kezelése, háború veszélye érzetének hiánya, családon belüli 
viták a politikáról

Életmód, kultúra, fogyasztás Rossz egészségi állapot, alacsony kulturálistőke-ellátottság, kiemelkedő kávé- és 
borfogyasztás

Társas kapcsolatok Szűk kapcsolati háló, eltérő véleményekkel szembeni zártság, „véleménybuborék”

Kommunikáció, digitalizáció Digitális szempontból „leszakadók” és „bevándorlók”, befolyásolhatóság
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A statisztikai eljárás során önálló generáció határaiként jelent meg az 
1949-es és 1957-es év, ami majdnem pontosan fedi a közkeletűen Rat-
kó-gyerekekként is aposztrofált nemzedék születési idejét. Ennek nyo-
mán az ismert kifejezést némiképp módosítva Ratkó-nemzedéknek ne-
veztük el az ebben az időszakban születettek csoportját. Ez a generáció 
főbb vonásaiban hasonló a háborúviselt nemzedékekhez.

4.1.3. Kompromisszumok nemzedéke (1958–1964)

Kompromisszumok nemzedékének neveztük el az 1958-tól 1964-ig tar-
tó időszakban születetteket. Ahogy a háborúviselt nemzedék és a Rat-
kó-nemzedék, úgy a kompromisszumok nemzedéke és a rendszerváltók 
nemzedéke is párba állítható, hogyha sajátosságaikat áttekintjük – a kö-
zöttük lévő eltérések árnyalatnyinak tetszenek a többi generációtól való 
attitűdbeli távolságokhoz képest. A nemzedék elnevezésével nem pusztán 
a Kádár-korszakbeli kompromisszumokra, de jellemzőik hangsúlyos tar-
talmi jegyeire is utalni kívántunk.

3. táblázat. A kompromisszumok nemzedékének (1958–1964)  
legfőbb jellemzői 

forrás: százAdvég

4.1.4. Rendszerváltók nemzedéke (1965–1969)

A rendszerváltók nemzedéke számos tekintetben hasonló jellemzőkkel 
és attitűdökkel írható le, mint a kompromisszumok nemzedékének elne-
vezett generáció. Az 1965 és 1969 között születettek névadásánál szem-
pont volt ugyan, hogy az 1989-es rendszerváltás felnőtt élete kezdetén 

Szempontok Jellemzők

Életszakasz, családi transzferek Házasok és elváltak, nagyszülők, kezdenek idősként tekinteni magukra 

Generációs élmények 1989-es események, EU-csatlakozás (társadalmi és politikai történések)

Társadalmi státusz, oktatás Alacsony társadalmi státusz, Kádár-korszak iránti nosztalgia

Fókuszált életterületek Egészség, munka és család, politika

Értékorientációk és polarizációk A maguk módján vallásosak, konzervativizmus, nemzeti identitás, kollektivizmus – 
polarizáció jobboldal és baloldal között 

Közélet, politika, társadalom A migráció társadalmi problémaként való kezelése, szociális érzékenység

Életmód, kultúra, fogyasztás Romló egészségi állapot, közepes kulturálistőke-ellátottság, kiemelkedő kávéfogyasztás

Társas kapcsolatok Közepesen erős kapcsolati háló (jellemzően a gyermeknevelés után)

Kommunikáció, digitalizáció Digitális szempontból „leszakadók” és „bevándorlók”, ismerkedés a Facebookkal
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leginkább ezt a generációt érte, ugyanakkor a rendszer-transzformáció-
hoz25 való természetes kötődésük csupán az egyik lényeges szempont – 
ugyanígy fontos, hogy azok a jellemzők, amelyek alapján szignifikánsan 
felülreprezentáltnak tekinthetők, úgy is értelmezhetők, mint egyfajta 
megújulás, határátlépés az előző, a kompromisszumok nemzedékének 
életvilágához képest. Ez a határátlépés azonban egyelőre inkább szimbo-
likus, a gyökeresebb változások a küszöb-generációnál „érnek be”.

4. táblázat: A rendszerváltók nemzedékének (1965–1969) 
legfőbb jellemzői 

forrás: százAdvég

4.1.5. Küszöb-generáció (1970–1979)

A küszöb-generáció képében nagyon sok tekintetben gyökeres változá-
sok jelentek meg, illetve azonosíthatók a magyar társadalomban együtt 
élő generációk számbavétele kapcsán – innen az elnevezés. Az átalakuló 
jellemzők, sajátosságok nemcsak az eltérő attitűdökben, de a különleges 
jegyeket felvonultató szempontokban is tetten érhetők. A változások in-
tenzitásának egy lehetséges részmagyarázata, hogy hazánkban abban az 
időszakban kezdtek hatni leginkább a globalizálódó világ társadalmi és 
kulturális trendjei, amikor ez a nemzedék éppen a kamaszkor „szivacs-
sze rű” szocializációjának időszakát élte. A rendszerváltást is nagyjából 
ebben az időszakban, életkori ciklusban láthatták, így az idetartozók töb-

Szempontok Jellemzők

Életszakasz, családi transzferek Házasok és elváltak, várják az unokát, középkorúként tekintenek magukra 

Generációs élmények 1989-es események, katasztrófák és terrortámadások (mint globális kockázatok)

Társadalmi státusz, oktatás Kádár-korszak iránti nosztalgia

Fókuszált életterületek Egészség (részben), munka és család, anyagiak, politika

Értékorientációk és polarizációk A maguk módján vallásosak, enyhe konzervativizmus

Közélet, politika, társadalom A migráció társadalmi problémaként való kezelése

Életmód, kultúra, fogyasztás Közepes kulturálistőke-ellátottság

Társas kapcsolatok Közepesen erős kapcsolati háló (jellemzően a gyermeknevelés után)

Kommunikáció, digitalizáció Digitális szempontból „bevándorlók”, a Facebook és a YouTube használata

25  Azt a folyamatot nevezzük rendszer-transzformációnak, amely jogilag, gazdaságilag és po-
litikailag előfeltétele és előkészítése volt a rendszerváltásnak. Ezt a folyamatot ma sem te-
kinthetjük lezártnak.
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bé-kevésbé még rendelkeznek valamilyen szilárd képpel, emlékekkel a 
„létező szocializmus” hanyatló periódusáról is. A ’70-es évek generációja 
esetében az elnevezések tekintetében is „újítással” éltünk, a nemzedék 
és a generáció – jobbára hasonló értelemben, szinonimaként használt fo-
galmai – kifejezése közötti váltással, ezzel is utalva az angol nyelv domi-
nanciájával is fémjelezhető globalizált világba való bekapcsolódás meg-
történtére. A generációk közötti további jellegzetességként említhetjük, 
hogy innentől kezdve fogalmilag valamelyest könnyebben értelmezhető, 
karakterisztikusabb eltérések fedezhetők fel az egyes csoportok között.

5. táblázat: A küszöb-generáció (1970–1979) legfőbb jellemzői 

forrás: százAdvég

4.1.6. Kiszabaduló generáció (1980–1984)

Generációs felosztásunk egyik legszűkebb – mindössze ötéves időinterval-
lumot felölelő – nemzedéke a kiszabaduló generáció. Az elnevezés utal arra 
is, hogy a 20. századi életvitelből az 1980 és 1984 között születettek végér-
vényesen kiléptek a szabadba – Magyarországon ez azt jelenti, hogy az ide-
tartozók kamaszkorukat elérve már egy új rendszerben találták magukat, 
demokratikus keretek között működő piacgazdaságban kellett megtalálni-
uk az új fogódzókat, kialakítani a helyüket, társadalmi szerepüket. A sza-
badság egyúttal egyfajta társadalmi, politikai tágasságként is értelmeződik 
számukra, annál is inkább, mert elsődleges szocializációjuk még jobbára a 
régi viszonyokra, de legalábbis azok romjaira épült – így nyomokban még 
van bizonyos fogalmuk a korábbi életviszonyokról, élethelyzetekről.

Szempontok Jellemzők

Életszakasz, családi transzferek Házas és elvált szülők, középkorúként tekintenek magukra, X-generációs tudattal 
rendelkeznek, szüleik mintáival élesen szembehelyezkednek 

Generációs élmények 1989-es események, katasztrófák és terrortámadások, gazdasági válság (mint globális kockázatok)

Társadalmi státusz, oktatás Angolnyelv-tudás megjelenése

Fókuszált életterületek Munka és család, apolitikusak 

Értékorientációk és polarizációk Enyhe konzervativizmus, erős individualizmus, a kreativitás kiemelt érték 

Közélet, politika, társadalom Szociális érzékenység, a háború veszélyének erős érzete, az élet számos területén viták a 
politikáról

Életmód, kultúra, fogyasztás Jó egészségi állapot, általánosságban is kiemelkedő fogyasztás (különösen szénsavas üdítők, 
ásványvíz, sör, csokoládé)

Társas kapcsolatok Viszonylag gyérebb kapcsolati háló (nagyobb fókusz a családon)

Kommunikáció, digitalizáció Internethasználat kezdete a 2000-es években (egy lemaradó réteggel), Facebook és YouTube 
használata, politikai jellegű konfliktusok a közösségi médiában
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6. táblázat: A kiszabaduló generáció (1980–1984) legfőbb jellemzői 

forrás: százAdvég

4.1.7. Libikóka-generáció (1985–1994)

A libikóka-generáció eszmélése már kifejezetten a rendszerváltás utáni idő-
szakra tehető – idetartoznak az 1985 és 1994 között születettek. Az elne-
vezéseken végighúzódó vizuális metaforát folytatva úgy is értelmezhetjük, 

Szempontok Jellemzők

Életszakasz, családi transzferek Gyermektelenek és szülők vegyesen, középkorúként ismernek magukra 

Generációs élmények EU-csatlakozás, terrortámadások

Társadalmi státusz, oktatás Felsőoktatási expanzió jelei, a munkaerőpiac csúcsán állnak, magas társadalmi 
státusszal és középosztálybeli identitással rendelkeznek 

Fókuszált életterületek Jövőorientáltság, apolitikusak

Értékorientációk és polarizációk Vallástalanok (de nyitottak a spiritualitásra), enyhén liberálisok, centristák, erős 
individualizmus, a rugalmasság kiemelt érték 

Közélet, politika, társadalom A korrupció társadalmi problémaként való kezelése

Életmód, kultúra, fogyasztás Jó egészségi állapot

Társas kapcsolatok Viszonylag gyérebb kapcsolati háló (nagyobb fókusz a családon)

Kommunikáció, digitalizáció Digitális szempontból szinte „bennszülöttek”, Facebook és YouTube használata, tudatos 
tájékozódás, érzékenység az álhírekkel szemben

Szempontok Jellemzők

Életszakasz, családi transzferek Hajadonok/nőtlenek, vagy együttélnek valakivel, és családalapítás előtt állnak, fiatalnak 
látják magukat és Y-generációs tudattal rendelkeznek 

Generációs élmények Sokféle esemény (letisztulatlanság), terrortámadások, koronavírus-járvány

Társadalmi státusz, oktatás Felsőoktatási expanzió jelei, angolnyelv-tudással, viszonylag magas társadalmi státusszal 
és középosztálybeli identitással rendelkeznek

Fókuszált életterületek Jövőorientáltság, anyagiak és kihívások, apolitikusak

Értékorientációk és polarizációk Vallástalanok, liberálisok, centristák és modernisták, erős individualizmus, bizonytalan identitások

Közélet, politika, társadalom A korrupció, az egészségügy és az oktatás helyzete, valamint a környezetszennyezés 
társadalmi problémaként való kezelése, érzékenység a genderkérdések iránt, a jelenlegi 
kormánypolitika kritikusai

Életmód, kultúra, fogyasztás Jó egészségi állapot, sok sport, kifejezetten alacsony kulturálistőke-ellátottság, 
kiemelkedő energiaital- és sörfogyasztás

Társas kapcsolatok Viszonylag kiterjedt kapcsolati háló, de távolságtartás a fiatalabbaktól és az idősebbektől is

Kommunikáció, digitalizáció Digitális szempontból szinte „bennszülöttek”, internethasználat kezdete a 2000-es 
években, főleg Facebook és YouTube használata, de más platformok is népszerűek, 
tudatos tájékozódás, érzékenység az álhírekkel szemben

7. táblázat: A libikóka-generáció (1985–1994) legfőbb jellemzői 

forrás: százAdvég
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hogy ez a nemzedék már a szabadban próbálgatja a „játékokat”, a libikókára 
felülve pedig egyúttal megtapasztalja a tágas tér nyújtotta mélységet és ma-
gasságot, ugyanakkor a szabadság szükségszerű korlátait is, hiszen a libikóka 
voltaképpen bizonytalan, egyetlen tengelyen mozgó helyet is jelent. Ez a vég-
letesség és ingadozás fedezhető fel attitűdrendszerükben és életmódjukban.

4.1.8. Babzsák-generáció (1995–2002)

Elemzésünk során a magyarországi felnőtt lakosság körében tudtunk gene-
rációs csoportokat megkülönböztetni és meghatározni, így a születési év-
számok között 2002-t tekinthetjük az „utolsónak”. Az 1995 és 2002 között 
születettek nemzedéke már nem tapasztalta meg a rendszerváltás előtti, 
diktatórikus viszonyokat, sőt, eddigi szocializációja legnagyobb részben 
már egy viszonylag stabilizálódott demokrácia és piacgazdaság időszakára 
esett, ahol az újmédia jelenléte is meghatározó. Ennek a generációnak va-
lószínűleg sokat mondó szimbólum a babzsák (illetve a babzsákfotel), mely 
azonban az idősebbek számára adott esetben teljesen ismeretlen használati 
tárgyként hiányzik a tudáselemek közül. Az elnevezések sorába a babzsák 
egy olyan alkalmatosságként illeszkedik, ahol az adott generáció tagjai már 
szabadabban, egyénre szabható módon határozhatják meg társadalmi po-
zíciójukat, helyzetüket, megválaszthatják, alakíthatják annak formáját, és 
ennek hatására változtathatnak társadalmi helyzetükön.

forrás: százAdvég

Szempontok Jellemzők

Életszakasz, családi transzferek Hajadonok/nőtlenek és tanulnak, fiatalnak látják magukat, és Z-generációs tudattal 
rendelkeznek, a szülői mintákat elutasítják 

Generációs élmények Sokféle esemény (letisztulatlanság), koronavírus-járvány

Társadalmi státusz, oktatás Angolnyelv-tudással, viszonylag magas társadalmi státusszal és középosztálybeli 
identitással rendelkeznek 

Fókuszált életterületek Jövőorientáltság, barátok és anyagiak, apolitikusak, az egészséggel nem foglalkoznak

Értékorientációk és polarizációk Vallástalanok, liberálisok, centristák és modernisták, erős individualizmus, bizonytalan 
identitások, a rugalmasság kiemelt érték

Közélet, politika, társadalom Az oktatás helyzete és a környezetszennyezés társadalmi problémaként való kezelése, 
szociális érzékenység, a jelenlegi kormánypolitika kritikusai

Életmód, kultúra, fogyasztás Jó egészségi állapot, kiemelkedő energiaital-fogyasztás

Társas kapcsolatok Viszonylag szűk kapcsolati háló, távolságtartás az idősebbektől

Kommunikáció, digitalizáció Digitális szempontból „bennszülöttek” (már a kiforrott internettel kerültek kapcsolatba), 
többféle közösségi platform együttes használata, tudatos tájékozódás, érzékenység az 
álhírekkel szemben 

8. táblázat: A babzsák-generáció (1995–2002) legfőbb jellemzői 
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4.2. A tanulmány legfontosabb megállapításainak összegzése

Tanulmányunkban arra törekedtünk, hogy – a rendelkezésünkre álló 
adatok segítségével – bemutassuk azokat az eltéréseket és egyezéseket, 
amelyeket jellemzőnek ítéltünk meg egy-egy generáció, illetve nemzedék 
esetében. Így – megítélésünk szerint – a magyar társadalomban 2020-
ban összesen nyolc felnőtt generáció különböztethető meg. A háború-
viselt nemzedékektől a babzsák-generációig nemcsak a karakterisztikus 
sajátosságok tekintetében figyelhető meg változó kép, de azok a szem-
pontok is átalakulni látszanak, amelyek mentén a jellemzők szembeöt-
lővé válnak. Felosztásunk kialakítása során számos tényezőt figyelembe 
vettünk, hiszen nem feltétlenül csak a médiatechnológiai változásokhoz 
való viszony vagy kizárólag a generációs tapasztalatok, élmények és tu-
dat lehet az, ami alapján töréspontok, választóvonalak húzhatók meg.  
A nemzedékek vagy generációk továbbá életkori szempontból is más-más 
szakaszban vannak, illetve folyamatosan lépnek át egyikből a másikba 
– így a szempontok le- és felértékelődése nemcsak korszakalapú, de élet-
kori forrású is lehet, a két dimenzió szétszálazhatatlanul összefonódik. 
Összesen kilenc olyan dimenziót különítettünk el, ami mentén mind a 
nyolc generáció esetében megnevezhetők bizonyos jellemző vonások – 
ezek a következők: életszakasz, családi transzferek; generációs élmények; 
társadalmi státusz, oktatás; fókuszált életterületek; értékorientációk és 
-polarizációk; közélet, politika, társadalom; életmód, kultúra, fogyasztás; 
társas kapcsolatok; kommunikáció, digitalizáció.

Az egyének a közös élményeket a „generációs tudat” révén nagyjából 
hasonlóan dolgozzák fel, ami lehetővé teszi számukra a „generációs iden-
titás” és élmények kialakulását. Stumpf Istvánt idézve, a generáció fon-
tos tulajdonsága, hogy nem egyszerűen megszületik, hanem kialakul és 
folyamatosan formálódik.26 A szocializáció alaptézise, hogy minden ké-
sőbbi élmény az egyén korai életéveiben kialakult személyiségére rakódik 
rá, tehát az akkori megalapozás fogja elrendezni a későbbi élményeket is, 
merthogy „az első élményekben benne rejlik az a tendencia, hogy természe-
tes világképként rögzüljenek.”27

26  Stumpf 1996.
27  Kiss–Szabó 2013, 97–115.
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Melléklet

forrás: A táblázAt AlApját neMes 2019, 49 AdtA.
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