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Hullámzó víz. Feldöntött, jóformán partot ért 
BMX. Szürke árnyalatú nyitókép. 25 év – Jelentés 
az ifj úságügyről. Ilyen lenne hát a hazai ifj úságügy 
negyedszázad távlatában: talajt vesztett, sodródó, 
fuldokló, megfakult? Vagy éppen ezek ellenére, 
ezek okán, az újrakezdés várományosa? Helytálló-e 
ez a fi nom árnyalatokat kizáró vagylagosság? Végső 
soron: mi az, hogy ifj úságügy, és van-e egyáltalán 
létjogosultsága?

Nem lenne helyénvaló az emberiség történe-
téből, mint egymással összefüggő, egymásra épülő 
események láncolatából kiragadni egyet, kizáróla-
gosan azzal magyarázni egy tudományterület indu-
lását. Azonban tény, hogy a XX. század első felének 
eseményei és az azokra adott válaszok kiemelten 
indukálták – többek között – a jelen terület körvo-
nalazódását, elsősorban a tengerentúlon. 

Az ifj úságügy, mint olyan tehát a múlt század 
második felének produktuma, amely Magyarorszá-
gon a rendszerváltozás környékén, az 1990-es évek 
elején kezdett szárba szökni. Fiatal diszciplínaként 
más tudományágakból és szakmákból – elsősorban 
a neveléstudomány, a szociális munka, a szociológia 
és a politikatudomány, valamint a pszichológia, a 
szociálpszichológia, az andragógia és a kultúraköz-
vetítés területeiből – merítkezve, azok által közre-
fogva ölt formát.

Alanya az ezerarcú, a szerepét csak egy időre ma-
gáénak tudni képes egyén (a fi atal) és közössége (az 
ifj úság). Jóllehet megkerülhetetlen, mégsem köny-
nyű e kategóriák végső defi niálása. Mi sem példázza 
ezt jobban, mint a különböző társszakmák megha-
tározásainak, korszakolásainak változatossága, illet-
ve a növekvő döntés- és cselekvőképesség, elhúzódó 
kapunyitás okán az életszakasz megerősödésének, az 
életszakaszok kitolódásának jelensége.

Ez az ifj úságügy fókuszának tekinti az önma-
gáért, majd a már másokért is felelősséget vállalás 
kialakulásának pontjai közé eső egyént, aki a család 
és iskola mellett a harmadlagos szocializációs színté-
ren, a szabadidős szférában is jelen lévő, támogatás-
ra, fejlesztésre érdemes erőforrás. Tulajdonképpen 
a fi atalok (defi niáljuk őket akárhogyan is!) szabad-
idős (történjen ez bármikor is!) szolgáltatás-alapú 
megközelítése.

A Iuvenis Ifj úságszakmai Műhely és az Ifj ú-
ságszakmai Együttműködési Tanácskozás gondo-

zásában 2016-ban megjelentetett kötet címválasz-
tásával egyértelműen elővételezi szándékát. Más 
tudományterületekhez hasonlóan, jelentést adni 25 
évről, ami rendszerszintű változásokat – többek kö-
zött rendszerváltozást, globalizációt és információs 
társadalmat – hozott magával. Felmerülhet a kér-
dés: vajon ér-e annyit a hazai ifj úságügy, egyáltalán 
ténylegesen beszélhetünk-e ügyről, ami megér egy 
kötetre valót?

A bemutató, elemző és értékelő szempontok 
mentén, kilenc egységből összeálló jelentés Székely 
Levente Ilyenek voltak – az ifj úság elmúlt negyed-
százada című írásával nyit. Elsőre talán merésznek 
tűnő módon, egy népszerű hazai rock együttes, a 
Tankcsapda szövegvilágán keresztül – a rendszer-
változás, a millennium és a 2010-es évek környékét 
hangsúlyozva – igyekszik felvázolni a felölelt idő-
szak ifj úságának életérzéseit, korszellemét. 

Az Esélyek és esélyteremtés című kollaborációban 
Bán Dóra, Folmeg Balázs és Schmidt Richárd szer-
zőhármas arra keresik a választ, hogy az eltelt idő-
szak ifj úsági önmozgásai, társadalmi változásai és 
kormányzati cselekvései támogatták-e és amennyi-
ben igen, milyen mértékben a fi atalok társadalmi 
integrációját. Az elemzés fókuszát két, a fi atalokhoz 
kiemelten kapcsolódó terület – a tanulás és környe-
zete, valamint a munkaerő-piaci esélyek – szolgál-
tatja, kormányváltások mentén történő korszako-
lással.

A Negyedszázad ifj úságügyének szakmai háttere és 
kutatási alapjai című fejezetben Schmidt Richárd 
és Bán Dóra Márton Balázzsal kiegészülve az ifj ú-
ságügyet mint egy egyre önállóbbá, társszakmáktól 
elhatárolhatóbbá váló tudományágat mutatják be. 
Teszik mindezt ismét a kormányváltások nyomvo-
nalán haladva, sorra véve a hazai ifj úságkutatáso-
kat, az azokhoz kapcsolódó szakmai folyamatokat, 
különböző szakmai publikációkat, kiadványokat, 
produktumokat, szakmai műhelyeket, szakrendez-
vényeket, konferenciákat, képzéseket és a szakma 
elismerésrendszerét. 

Remélhetően egyre könnyebb belátnunk, hogy 
a mindenkori iskola, az idő előre haladtával, szem-
be találja magát olyan kihívásokkal, szükségletekkel 
és igényekkel, amelyekre akkor és ott nem tudja a 
hathatós választ. Elavult vagy éppen még ki nem 
forrt megközelítések és módszerek közepette tu-
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dott kirajzolódni, önálló területté válni a szociális 
munka szociálpedagógiai hagyományához, a köz-
művelődéshez és a különböző szabadidős terek vi-
lágához erősen kötődő ifj úsági munka. Nagy Ádám 
Az ifj úsági munka három tradíciója és magyarországi 
értelmezése című írásában járja körül a különféle tár-
sadalmi, gazdasági, politikai helyzetek és a hazai if-
júsági munka közötti interakciót. Az Intézmények és 
folyamatok címet viselő következő fejezetben Szeifer 
Csabával kormányzati időszakonként tekintik át a 
kormányzati, illetve civil ifj úsági intézményrend-
szert és az ezek erővonalában megmutatkozó folya-
matokat. 

Az ifj úságpolitika mint olyan nem kezelen-
dő csupán technikai-szervezési feladatként, vagy a 
mindenkori államvezetés intézményrendszeri mű-
ködésének szummájaként. Valójában különböző 
társadalmi szereplők – a politikusok mellett többek 
között nemzetközi szervezetek, érdekcsoportok, 
önkormányzati és lokális intézményi érdekeket 
képviselők – „összjátéka”. A magyar ifj úságpolitika 
közpolitikai dinamikája című írásában Oross Dá-
niel arra a kérdésre igyekszik választ adni, hogy a 
döntéshozatali mechanizmusban hogyan, milyen 
intézmények, mechanizmusok, logikák, kulturális 
meghatározottságok mentén valósul meg mindez.

Salamon Eszter nevéhez fűződik a jelentés 
utolsó darabja. Az ifj úságügy beágyazottsága című 
fejezet az előző nyomvonalán maradva, nemzetkö-
zi viszonyrendszerben folytatja a téma tárgyalását. 
Központi kérdései, hogy vajon melyek azok az in-
tézkedések, viszonyítási pontok, trendek, amelyek 
kiemelten összefüggésbe hozhatók a hazai ifj úság-
üggyel, illetve a kormányzati ifj úságpolitika milyen 
mértékben igyekezett követni, lépést tartani a nem-
zetközi trendekkel?

A 238 oldalas kötet záró egységei a magyar ifj ú-
ságügyet jelentősen meghatározó események krono-
logikus listája, valamint ikonikus egyéniségei közül 
az elmúlt huszonöt évben távozók arcképcsarnoka.

A kiadvány – célközönségét illetően – szemlé-
letéhez hű tud maradni. Nyitott és befogadó, asz-
talánál képes fogadni az ügy elsődleges érdekeltje-
in, szakértőin túl az ifj úsággal gyakorlati szinten 
kapcsolatban álló, érdeklődő pedagógust, szülőt, 
vagy akár az iskola világán túlról érkezőt. Struk-
turált tájékoztatás a bennfentesnek, jól követhető 
betekintés a laikusnak. Felesleges szakkifejezésektől 
mentes nyelvezete, írásainak logikai felépítése, ta-
golása jól olvashatóvá; ábrái, lábjegyzetei és hivat-
kozásai megalapozottá, szakmailag korrektté teszik. 
Külön rokonszenves, hogy a szerzők mindennemű 

tudományos fokozat vagy egyéb, vonatkozó tevé-
kenység megnevezése nélkül, önmagukban állnak 
– ily módon is magára az ügyre, a mondandóra való 
koncentrálást segítve. Habár fejezetei nem feltétle-
nül következnek egymásból, az átfedések okán nem 
csupán kézikönyvként forgatható az ifj úságügyi 
nyomvonalba szépen illeszkedő, hiánypótló kötet.

Ideje visszatérnünk a nyitókérdésekre! Ez a ma-
gát leginkább magára hagyottnak érző civil közös-
ség tevékenységével újra meg újra kommunikálni 
próbálja, hogy az ifj úságnak ügye, vele kapcsolat-
ban pedig feltárandó jelenségek és megoldandó fel-
adatok vannak. Az ifj úság – a maga frissességével, 
ideáival, látásmódjával – a jövő nem kizárólagos ta-
lapzata azonban. Az előző generációk tapasztalatai, 
bölcsessége nélkül még törékeny önmagában. Így 
hát a kérdés egyre kevésbé az, hogy az ifj úságnak 
van-e ügye, mindinkább az, hogy miért ne lenne?

A hazai ifj úságügy tevékenységének nehézségét 
már kevéssé elméletének lefektetése, szakmaiságá-
nak bizonyítása adja. Jóval inkább jelent kihívást 
egyfelől helyénvalóságának széleskörű megértetése, 
ügyéhez elhivatott és cselekvőkész pártfogók talá-
lása. Másfelől pedig a nemzetközi vérkeringésbe, 
diskurzusba való intenzívebb bekapcsolódása, po-
zíciójának megerősítése.

25 év sok idő, de az elmúltat véve alapul, nem 
kecsegtet sokkal színesebb képpel egy 50 év – Jelen-
tés az ifj úságügyről sem. Kétségtelen, hogy szükség 
van a jelen kiadványhoz hasonlóakra. A szakma to-
vább menetelésére. Mint ahogyan megállni, észre-
venni, önmagával szembenézni, refl ektálni, tévedni, 
újrakezdeni, változtatni hajlandó egyénre is. Olyan-
ra, aki saját indíttatásból a maga háza táján, a saját 
egykor volt BMX-ével kezdi. Mígnem egy pillanat-
ban megszületik a kritikus tömeg. Nem az utcára 
áramló, érzelmi alapon, ösztönszerűen cselekvő, ha-
nem az önmagáért, szűkebb és tágabb közösségéért 
felelősségteljesen gondolkodni és cselekedni képes 
egyének szinkronicitása. Talapzata nem egyszerűen 
az ifj úságügynek, hanem egy élhetőbb világnak.


