
Egyik nemzetség elmegy, és a másik eljõ…
PRÉDIKÁTOR 1:4

ielõtt a különbözõ nemzedékeket meg-
határoznánk, fontos megtennünk az
elsõ lépést: határozzuk meg a „nemze-
dék” fogalmát.

Hagyományosan a generációt „a szülõk és utó-
daik születése közötti átlagos idõintervallumként”
határozták meg. Ez a biológiai meghatározás a ge-
nerációt évezredekre a húsz-huszonöt éves inter-
vallumban helyezte el. Mialatt a múltban ez a
meghatározás jó szolgálatokat tett a szociológu-
soknak, mára irrelevánssá vált. Minthogy a cso-
portok oly gyorsan változnak az új technológiákra,
az átalakuló karrierre, a tanulási opciókra vagy az
eltolódó társadalmi értékekre adott válaszként, két
évtized túlságosan tág generációs idõ.

Ugyanakkor, ha napjainkban biológiai megha-
tározást alkalmaznánk, a generációs idõ minden
korábbinál hosszabb lenne, hiszen a gyermekvál-
lalás az eddigiekhez képest jócskán kitolódott. Ál-
talánosságban véve a szülõk születése és utódaik
születése közötti intervallum két évtizedrõl három
évtizednél többre tágult. 1982-ben a nõk elsõ gyer-
mekvállalási átlagéletkora huszonöt év volt, mi-
közben ma harmincegy.

Napjaink generációit tehát inkább szociológiai,
mint biológiai értelemben kellene meghatározni.
A generáció azonos idõszakban született szemé-
lyek csoportjára vonatkozik (tizenöt év a legfelsõ
határhoz képest), akik összehasonlítható életkor-
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ban és életszakaszban vannak, és akiket sajátos idõszak (események, trendek és fo-
lyamatok) határozott meg.

William Strauss és Neil Howe generációs szakértõk megegyeznek abban, hogy a
generációkat egy sajátos idõszak határozza meg: „A generáció olyan személyek cso-
portja, akik azon a történelmi idõn és téren osztoznak, mely kollektív személyiséget
biztosít nekik.” Azt is mondják, hogy „a generációs idõ nagyjából egy életszakasz
hosszúsága”. Ugyanakkor viszont a hagyományos életszakaszok és az azoknak meg-
felelõ felelõsségek már nem alkalmazhatók a mai gyerekekre és fiatalokra, ezért e
meghatározás sincs nagy segítségünkre. A gyerekkor nagymértékben lerövidült, mi-
alatt a húszas és harmincas éveinkben kialakuló, hagyományosan felnõtt felelõssé-
gek kitolódtak. Harminc az új huszonegy!

A mai generációk közös jellemzõi minden eddiginél inkább átlépték a globális,
kulturális és szociogazdasági határokat. A globalizációnak köszönhetõen, melyet a
mai változatos technológiai újítások tettek lehetõvé, az ausztrál, amerikai, brit, né-
met és japán fiatalokat ugyanazon események, trendek és folyamatok alakítják: a kö-
zösségi média és az online technológiák mohó felhasználói, korábban példátlan el-
öregedésnek tanúi közösségeikben, és anyagilag jobban ellátottak, illetve formálisan
képzettebbek minden õket megelõzõ generációnál.

De a fiatalok e fejlett országokon kívül is hálózatban állnak és kapcsolatban van-
nak egymással. Pekingtõl Bengaluruig, Buenos Airestõl Brisbane-ig ugyanazon
weboldalakat böngészõ, azonos filmeket nézõ, ugyanazon zeneszámokat letöltõ és
ugyanazon márkák által meghatározott generációkkal állunk szemben. Ma a világ el-
sõ globális generációjával kell számot vetnünk. Emiatt a generációt olyan személyek
csoportjaként határozzuk meg, akik ugyanabban a korszakban születtek, ugyanazon
idõszak formálta õket, és ugyanazon társadalmi markerek voltak hatással rájuk – más
szóval a generáció egy azonos életkor és életszakasz, létfeltételek és technológia, ese-
mények és tapasztalatok által összekapcsolt csoport.

Generációs sajátosságok – nem múló hóbort

Néhányan talán azzal érvelnének, hogy az olyan sajátosságok, mint a figyelem
egyre szûkülõ idõbeli korlátai az Y generáció, Ausztrália mai tinédzserei és fiatal fel-
nõtt generációja esetében minden fiatalra jellemzõek születési idõszakuktól függet-
lenül, vagy múló hóbortot és nem olyan generációs sajátosságot jelentenek, melyet
középkorú és idõs éveikre is megõriznének. Ám a generációs jellemzõk nem az élet-
szakasz összetevõi vagy múló hóbort, melyet ki fognak nõni. Mialatt a különbözõ
életkorú személyek ugyanazon eseményeket élik meg, az életkor, melyben egy poli-
tikai fordulattal, technikai változással vagy társadalmi markerrel szembesülnek,
meghatározza azt, mennyire épül be az adott tényezõ az adott személy pszichéjébe
és világlátásába.

A nemzeti statisztikák korábban bizonyították, hogy a generációs diverzitás nem
életszakasz kérdése. Példának okáért az elsõ házasságkötés átlagéletkora az Y gene-
ráció esetében huszonkilenc év a nõknél és harmincegy egész hat tized év a férfiak-
nál. 1982-ben, amikor a legfiatalabb baby-boomerek húszas éveik elsõ felében jártak,
a házasodási átlagéletkor huszonkét év volt a nõknél és huszonnégy a férfiaknál.
Azon tényezõk között, melyeket felelõsnek tartanak az Y generáció házasságkötéssel
szembeni ellenállásáért, az erkölcsi kódok engedékenységét és a magas válási arányt
említik. Ahogyan e statisztikák is mutatják, a felnõttkor jellemzõinek (házasság,
gyermekvállalás, jelzálogkölcsön felvétele és szilárd karrier) kitolása az Y generáció
sajátossága, mialatt a – feleséghez, fõnökhöz, márkához és országhoz való – hûség az
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Építõk jellemzõje volt. A régi jezsuita mondás igaz: „bízz rám egy hétévesnél fiata-
labb gyermeket, és meg fogom mutatni neked a férfit”.

Természetesen minden korszak fiataljainak megvannak a maguk közös jellemzõi,
ilyen például a kísérleti életmód, a status quo megkérdõjelezése, az idealizmus és a
határok elmozdítása. Ugyanakkor nem állítható, hogy azok, akik az 1970-es években
nõttek fel, ugyanolyanok lennének, mint azok, akik az 1990-es években, és azok,
akik ma érnek ebbe a korba. Mialatt az életkor meghatározza a viselkedést és a ma-
gatartásmódot, gyermekkorunk kultúrájának, a társadalmi markereknek és a felnõt-
té válás éveinek meghatározó eseményei nagyobb hatással vannak ránk. E régi mon-
dás sok igazságot hordoz: „Az emberek jobban hasonlítanak korukhoz, mint
amennyire szüleikhez.”

A technológia, a tömegmarketing, a politika, a populáris kultúra, melyben napja-
ink fiataljai felnõttek, jelentõs különbséget jelentenek a korábbi ifjúsági kultúrákhoz
képest. És a különbözõ korok, állapotok és társadalmi markerek miatt e generációk-
nak különbözõ vágyaik és világnézetük van. A fiatalabb generációk – Y és Z generá-
ció – politikailag elkötelezettek és környezettudatosak. A közelmúltbeli ausztráliai
választásokon a fiatal szavazók egyre növekvõ számarányban szavaztak a zöldek
pártjára, és a környezettel kapcsolatos új és pozitív rendelkezések iránt egyre na-
gyobb a kereslet és az érdeklõdés. E jelenség fõként abban tükrözõdik, ahogyan a fi-
atalabb generáció az olyan populáris kulturális eseményeket támogatja, mint a
WaveAid, a Make Poverty History és a Live Earth, amely trend a karitatív igény és a
környezetért folytatott lobbizás tudatosságát bizonyítja. Ezt a beállítódást erõsítik fel
az általuk kedvelt zenészek olyan példákkal, mint Sandi Thom és John Butler, akik
arról írnak dalokat, hogy õk „túl késõn születtek egy gondatlan világba”, és hogy mi-
ként kellene tisztelettel viszonyulnunk földünkhöz. 

Strauss és Howe egyik állítása, hogy ahogyan a történelem alakítja a generáció-
kat, úgy alakítják a generációk is a történelmet. Könyveikben, a Generationsban, il-
letve a The Fourth Turningben az angol-amerikai történelmet szezonális ciklusokra
osztják, és a generációkat aszerint címkézik, hogy melyik ciklusban születtek. A
négy ciklus egy lengõ ingához hasonlítható. Az inga egyik oldalról a másikra moz-
dul el, de a gravitáció mindig befolyásolja, és a legalacsonyabb középpontban meg-
áll. Ugyanakkor Strauss és Howe azt is állítják, hogy a történelem ciklusai a követ-
kezõ módon ismétlõdnek: krízisperiódus (egyik véglet), fejlõdési idõszak (másik vég-
let), illetve az ébredés és a feltárás periódusai (a csendesebb periódusok).

A történelem ingához hasonló ciklusait D. H. Lawrence foglalta össze költõien a
Classical American Literature-ben: „A férfiak harcolnak a szabadságért, és nehéz üté-
sekkel megnyerik a harcot. Gyermekeik, minthogy könnyen jutották hozzá, ismét el-
veszni hagyják, szegény bolondok. Unokáink pedig ismét rabszolgák.”

Hugh Mackay és Phil Ruthven, a jól ismert ausztrál társadalomkutatók Strauss és
Howe munkájából merítve írják le az ausztráliai generációkat a föderációs generáci-
ótól a fiatal Z generációig. A generációk ciklikus elméletével szembeni komoly ellen-
érvként lehetne felhozni azt, hogy azt a benyomást kelti, mintha a generációk év-
szakok lennének, melyek egyenletesen váltják egymást a korszakokon át. A legtöbb
társadalmi elemzõ a szimmetriát igen merevnek érzi a végtelen változótól és ténye-
zõtõl függõ valós élethelyzetek vizsgálatára. Mégis egy valami biztos – minden gene-
ráció saját idõszakának következménye, és reakció az õt megelõzõre.

Próféta/idealista – a baby-boomerek
A fejlõdési idõszakban születtek, fiatalkorukat az ébredés éveiben, középkorú éve-

iket a feltárás és idõs korukat a krízis éveiben töltötték. Ez a generáció a háború utá-
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ni fejlõdés korában született. A civil mozgalmak, melyek a boomerek ifjúkorát meg-
határozták, az ébredés legközelebbi példája.

Nomád/reaktív – az X generáció
Az ébredés idején születtek, fiatalkorukat a feltárás, középkorukat a krízis, öregko-

rukat az új fejlõdés éveiben töltik. Az X-ek fiatalkorukat a szeptember 11.-et megelõ-
zõ korszak relatív béke- és jóléti korszakában töltötték.

Hõs/Civil – Y generáció és föderációs generáció
A feltárás korszakában születtek, fiatalkorukat a krízis határozta meg, középkorú

éveiket a fejlõdés, öregkorukat az ébredés. Az Y generáció tagjai a szeptember 11 utá-
ni krízisperiódusban élik fiatalkorukat. A föderációs generáció – az építõk szülei –
hasonló generációs típushoz tartoznak. Abban a békekorszakban születtek, amikor
Ausztrália végre nemzetté vált, s felnõtté akkor váltak, amikor az I. világháború és a
nagy világválság krízise bekövetkezett. Mindkét világháborúban harcoltak, és negy-
venes éveik elején tapasztalták meg a háború utáni robbanásszerû fejlõdést. E gene-
rációnak már nagyon kevés tagja él.

Mûvészek/Alkalmazkodók – az építkezõk és a Z generáció
Válság idején születtek, fiatalkorukat új fejlõdési periódusban élték, középkorú

éveiket ébredésben, öregkorukat pedig feltárásban. Az építkezõk a nagy világvál-
ság és a II. világháború krízisperiódusában születtek, családot a háború utáni fej-
lõdési idõszakban alapítottak. Negyvenes, ötvenes éveiket taposták, amikor gyer-
mekeik, a boomerek az 1960–70-es évek civil mozgalmainak élére álltak. A Z-k a
terrorizmus krízisperiódusában, a globális válság és a klímaváltozás idején szü-
lettek. Azt jósolják nekik, hogy fiatalkorukat gazdasági és társadalmi megújulás-
ban tölthetik.

Generációs címkék

A baby-boomerek elõtt a nemzedékek felcímkézésének gyakorlata nem létezett. A
címkék természetesen léteztek, viszont egy bizonyos életkorra korlátozódtak, mint
például „a fiatalok e generációja”. Mégis a II. világháború utáni nemzedék jól látha-
tó demográfiai befolyása miatt a „baby-boomer”-kifejezés a hétköznapi nyelvben is
elterjedt. Hatvan évvel késõbb e címke még mindig a kizárólagos terminus arra, hogy
az 1946 és 1964 közötti születési robbanáskor világra jöttek csoportját leírjuk. A
boomer címke kialakulásával kezdõdött el a nemzedéki megnevezések kidolgozása.

Ettõl kezdve elkerülhetetlenné vált, hogy az elemzõk terminusokat keressenek az
újabb generációk leírására. A boomereket követõ generáció leírására valószínûleg
Douglas Coupland találta meg azt a megoldást, melyet kerestek. 1991-ben Coupland,
húszas éveibõl lépve ki, megjelentette elsõ regényét az X generáció: mesék egy fel-
gyorsult kultúrának címmel. Ez a fikciós munka a saját generációját dolgozta fel, és
– tudatosan vagy sem – olyan címkét hozott létre, mely tapadt. Ironikus módon a
könyv egy olyan generációról szólt, mely megvetette a címkéket; „hívjatok csak X-
nek bennünket” – mondta. A címke viszont maradt, és belõle származott az Y és Z
generáció címkéje is.

Csodálatra méltó, mennyi címke jelent meg mindenik nemzedékkel kapcsolat-
ban, egyesek ismétlõdtek is. Az építkezõk, akik a nagy világválság és a II. világhábo-
rú idején éltek, sok generációs címkén osztoztak szüleikkel, a szövetségi generáció-
val, ugyanakkor jellemzõik is közösek voltak: a veteránok, a háború elõtti generáció,
a hõs generáció és az arany öregek.16
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Ahogyan a mellékelt táblázat mutatja, azok a címkék, melyeket az egyes generá-
cióknak adtak – a föderációs generációtól a Z generációig –, azokat az idõket tükrö-
zik, melyek generációs profiljukat megalapozták. Az építõknek adott nevek a hábo-
rú és a válság képeit idézik; a boomerekre aggatott címkék a II világháborút követõ
népesedési robbanással és az 1960–1970-es évek szexuális forradalmai után levetkõ-
zött hagyományos erkölcsi normákkal kapcsolatos eseményekre utalnak (a Szerelem
generáció és az Elveszett nemzedék például). Az X generáció szempontjából a kor-
szak gazdasági fellendülése (lehetõség-generáció) és a szexuális forradalom követ-
kezményei (a baby-busters), az Y generációéból pedig a születését elõrejelzõ digitá-
lis kultúra a meghatározó.

E generációs címkék nagy része globálisan alkalmazható – vagy legalábbis a fej-
lett nemzetek vagy fejlõdésben levõ nemzetek nagy része esetében –, hiszen, aho-
gyan korábban tárgyaltuk, a generációs jellemzõk határoktól függetlenül is érvénye-
sek. Azok a nemzedéki címkék, melyek nem globálisan elfogadottak, több ország
esetében már alkalmazhatók. Finnországban az X-eket pejoratív értelemben
„Pullamössösukupolvi”-nak (Bun Mash-generációnak) nevezik, mert, az idõsebb ge-
nerációk szerint, életükben semmiféle nehézséggel nem szembesültek, mégis renge-
teget siránkoztak. Ugyanakkor az X-eket az angolszász kultúrákban „lamentáló” és
„léha” nemzedéknek, illetve a „lehetõségek nemzedékének” nevezték, míg a franci-
ák „Bof-nemzedéknek”, a „bof” szó iránti fiatalkori elfogultságok miatt, amit körül-
belül „mindegy”-nek fordíthatnánk. Oroszországban „raktáros- és éjjeliõr”-generá-
ciónak nevezték õket, mert kihívást nem jelentõ állásokra pályáztak, hogy minél
több szabadidejük maradjon. Valójában az X-ek Oroszországban, akárcsak angol tár-
saik, a hanyatlás pillanatában léptek be a munkaerõpiacra, amikor az alkalmazások
szintje nagyon magasan állt, ezért bármilyen állást elfoglaltak.

Finnországban az ifjabb generáció a boomereket „Kolesterolisukupolvi”-nak vagy
„koleszterin-nemzedéknek” nevezi rossz étkezési szokásaik miatt. Ugyanakkor a booe-
mereket „én-generációnak” és „most-generációnak” nevezik az anglofón kultúrákban.

Az Y generációt Japánban „freeter”-ként nevezik meg, olyan sokan voltak tagjai
közül azok, akik részleges munkaidõben dolgoztak. Ausztráliában fõként a fiatalok
és az anyák a részidõs munkavállalók, s soha nem mutatkoztak kevésbé késznek ar-
ra, hogy teljes munkaidõben dolgozzanak. 1986-ban tíz tizenöt és huszonnégy közöt-
ti fiatalból nyolc teljes munkaidõben dolgozott, ma pedig tízbõl alig hat. 

A 20. század elõtt a nemzedékek és a nemzedéki címkék nem rendelkeztek ezzel
a globális jelleggel. Például az angol éhínség-generációk, mint amilyenek az Artúr
koriak (1433–60) és az Erzsébet-generáció (1541–65) kizárólag a korabeli Anglia ese-
ményeit és trendjeit érzékeltetik.

Az 1-es táblázatban felsorolt címkék nagy része nem alkalmazható a fejlõdésben
levõ vagy fejletlen országokra, melyeknek lakóit visszatartották attól a fejlõdéstõl,
mely elsõ világbeli kortársaikat meghatározta. Ugyanakkor a második és harmadik
világ nemzedékeinek címkéi nem alkalmazhatók az elsõ világ nemzedékeire.  Példá-
ul bizonyos latin-amerikai országokban az X-eket „válság-generációnak” nevezik,
mert az országukban lezajlott politikai fordulat fiatalkorukban ment végbe. Oroszor-
szágban az X generáció az „utolsó szovjet gyermekekre” vonatkozik, mert õk voltak
a legifjabb generáció, aki országukban megtapasztalta a kommunizmus bukását, il-
letve a „Glasznoszty–Peresztrojka-nemzedékre”, mert az elsõk között voltak, akik a
posztkommunista Oroszországban elfogadták a Glasznoszty és a Peresztrojka ideál-
ját. Hat együtt élõ generációval a nemzedékek közötti konfliktus növekvõ probléma
lett. Egy világszintû felmérés során, melyben tizenkét országban vizsgáltuk a mun-
kahelyi problémákat, kisebbségben voltak azok (23 százalék), akik a nemek közötti
különbséget jelölték meg a munkahelyi problémák fõ okaként, és csak valamivel töb-
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ben (35%) okolták mindezért a kulturális különbségeket. A nagy többség (42%) azt
állította, hogy a generációs különbség a problémák oka. Ez tehát az, amivel meg kell
tanulnunk együtt élni.

K. A. fordítása
Nemzedéki címkék
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