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A kései Y-generáció hagyatéka a Z-generáció 
újdonsült egyetemistáira – értékrend és sportolás

Az Y-generáció a Z-generációra az erősödő társadalmi és nemi szegregálódást hagyta 
örökül. Ezt a folyamatot erőteljesen katalizálják a XXI. század új technológiai vívmá-
nyai, így az internet, azok alkalmazásai és a mobil kommunikációs és zenehallgatási 
eszközök, amelyet a fiatalabb generáció teljes mértékben ki is aknáz.

Az Y-generáció utolsó évfolyamainak egyetemista rétege rendkívül kaotikus érték-
renddel bír, ám itt még nem különül el lényegesen a két nem. Sokak mindent fontosnak 
találnak, míg mások tulajdonképpen érdemben semmilyen humán értéket nem tartanak 
szem előtt.

A humán értékek válságának szociológiai és pszichológiai jelei egyaránt vannak. A 
társadalmi elszigetelődés és az egyéb tényezők olyan stresszt raknak a fiatalokra, ame-
lyet nem tudnak kezelni. A stressz kezelésére gyakran a devianciák adnak időszakos 
lehetőséget. A generáció kétharmada középiskolás koráig legalább egyszer volt részeg, 
míg a havi szinten lerészegedők aránya 33,1%.

A társadalom egyes területeihez hasonlóan a sportpályán is érvényesül a szegregáció. 
A kutatás rámutatott, hogy ennek mértéke jelentősebb, mint az értékrendben tapasztalt 
eltérések. A fiatalok egyértelműen az egyedül is űzhető sportágakat részesítik előnyben. 
Az egyetemi hallgatók által leggyakrabban űzött sportágak közül femininnek tekinthető 
a futás és az aerobic, míg a férfiak inkább a testépítést és a labdarúgást választják.

Napjainkban a harcművészeti ágazatok egyre népszerűbbek. Ugyan sokan még nem 
foglalkoznak vele életviteli vagy sportolói szinten, a fiatalok egy jelentős része kacér-
kodik a gondolattal, hogy valamilyen formában megtanulja megvédeni önmagát. A 
legnépszerűbb egy napjainkban feltörekvő önvédelmi rendszer; a magyar szálakkal is 
rendelkező krav maga (17,8%), de a capoeira, a boksz és a kung-fu is népszerű.

Összességében megállapítható, hogy a sport maradéktalanul leképzi az aktuális tár-
sadalmi folyamatokból következő jelenségeket, nevezetesen a társadalom tagjainak 
egymástól való eltávolodását. Mindezek figyelmet igényelnek, hiszen jól láthatóan a 
Z-generáció tagjai nem csupán átveszik a „jó példát”, de a modernebb életfelfogásuknak 
köszönhetően tovább növelik az elszigetelődés mértékét.

Kulcsszavak: értékrend, deviancia, társadalmi kapcsolatok, sport, harcművészet, 
gender, elszigetelődés

(Bevezetés) A XXI. század elején elérkezett az a pont, amikor az Y-generáció tovább-
adja a stafétát és már a felsőoktatásban is megjelennek a Z-generáció első évfolyamai. 
Jóllehet, ez semmilyen változással nem fog járni 1-2 év távlatából, de ha nagyobb 
távlatokban gondolkodunk, akkor 5 év alatt már akár lényegi, alapvető változások is 
várhatóak.

Ennek az elgondolásnak az az alapja, hogy a generációk másképp gondolkodnak, más 
dolgokat tartanak fontosnak, mást természetesnek, mint elődeik. Például egy 1997-ben 
született fiatal teljesen természetesnek tartja a mobiltelefont, az internetet, a laptopot, a 
tabletet, míg a 10 évvel idősebb Y-generációs fiatal nem született bele abba a világba, 
ahol ezek az eszközök elterjedtek.

MŰHELY
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Hogy hosszú távon merre tart a világ, azt a most feltörekvő Z-generáció tevékenysége 
határozza meg. Ennek első sarkalatos pontja, hogy az Y-generáció utolsó évfolyamai mit 
hagytak rájuk, milyen helyzettel szembesítették az új nemzedéket.

E tanulmány központi kérdése, hogy az Y-generáció milyen értékvilággal bír, azok 
hogyan képződnek le a mindennapokban. Szem előtt kívántam tartani a jellemvoná-
sokból következő életviteli sajátosságokat, problémaköröket. Az értékrendet, valamint 
a szociológiai és pszichológiai következtetéseket egy kérdőíves felmérés eredményeire 
alapoztam, szakirodalmi kiegészítésekkel ellátva. A dolgozatban kiemelt szerepet kap-
nak a fiatalok sportolásra vonatkozó sajátosságai.

A 2011-as kutatás eredményeinek értelmezésével leginkább arra szeretném felhívni a 
figyelmet, hogy az életszemlélet korcsoportonként változik, és más-más hatások érvé-
nyesülnek. Az Y-generáció utolsó évfolyamai és a Z-generáció már nagymértékben el-
térnek a korábbi generációktól, de a két megnevezett csoport is némi különbséget mutat 
egymáshoz képest. A gender alapú eltérés nemcsak az értékrendben, hanem a szabadidős 
sporttevékenységben is megmutatkozik. Későbbi kutatásommal bemutatom az egyik, 
mára már egyre népszerűbb sportág „piacát”. Kutatási célom, hogy rávilágítsak a XXI. 
századi szabadidős sport ezen újszerű, szegregáló sajátosságára.

(A kutatás módszertana) Egy kérdőíves felmérés keretein belül a felsőoktatásban tanuló 
hallgatók értékrendjére és sportolási szokásaira voltam kíváncsi. Az adatgyűjtésre 2010 
és 2011 folyamán került sor. A kutatás online formában valósult meg, amelyet 571, a 
fővárosban gazdálkodási szakokon tanuló hallgató töltött ki. A levelezőrendszeren ke-
resztül kitöltött kérdőívek legnagyobb hányada felhasználható volt az elemzés során, 
adathiány csak eseti gyakorisággal fordult elő. Az adatfeldolgozás során az egyetemista 
rétegre (mint az Y-generáció utolsó rétegére) vonatkoztatva szándékoztam következte-
téseket levonni. A releváns mintanagyság erre kiváló lehetőséget adott, hiszen rendkívül 
heterogén mintával dolgoztam.

1. táblázat: A minta demográfiai jellemzése

Nem – kor
A megkérdezett neme

Összesen
Férfi Nő

A megkérdezett kora
Maximum 21 éves 198 239 437

21 év feletti 76 58 134

Összesen 274 297 571

A mintában szereplő férfiak száma 274 fő, átlagéletkoruk 20,7 év, míg a nők száma 
297 és koruk átlaga 20,5 év. A teljes lakosságra vonatkozó adatokhoz viszonyítva felül 
vannak a Budapesten lakó válaszadók, amelyek hozzávetőleges részaránya a férfiak 
esetében 45%, míg a nőknél 35%.

A kérdőíves felmérésben nagyrészt skálákon mérhető változók szerepeltek. Az alkal-
mazott 11 fokú skála nagy előnye, hogy viszonylag jól megközelíti a reális szemlélet-
módot, illetve alacsony az eltérő értelmezésből származó torzító hatás.

A sportágakra vonatkozó kérdéseknél nyitott kérdéseket is alkalmaztam, tekintettel 
arra, hogy oly nagy mértékű a választási lehetőség, hogy azt már nem tartottam célsze-
rűnek felsorolni.
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A kérdőíves felmérést kiegészítendő későbbi megfigyelések eredményeit is ismerte-
tem, amellyel kitekintek a Z-generáció sajátosságaira. Ezzel lehetőség nyílik arra, hogy 
érzékeltessem a két korcsoport között fennálló alapvető különbségeket.

(A kutatás eredményei) A kutatás eredményeit egyrészt összesítve, másrészt nemekre 
bontva mutatom be. Alapvető törekvésem, hogy rámutassak a férfiak és a nők értékrend-
jében megmutatkozó különbségekre, jellemző trendekre.

(Értékrend) Sok mindent elárul egy emberről, ha ismerjük motivációit és azokat az 
értékrendi vonásokat, amelyek szerint éli az életét. Ennek alapján a kutatásban rákér-
deztem arra, hogy az egyes jellemvonások, értékek mennyire fontosak a válaszadók 
számára.

2. táblázat: A megkérdezettek értékrendje (N=571)

Tényező Átlag Szórás Fontosnak tartja

Pénz 7,52 2,073 52,4%

Egészség 9,56 1,857 78,5%

Fittség 8,45 1,998 68,7%

Lelki béke 9,04 2,109 72,7%

Barátság 9,37 1,876 76,9%

Becsületesség 8,77 2,096 70,8%

Karrier 7,80 2,083 59,5%

Család 9,31 2,056 74,4%

Szabadság 8,59 2,077 70,8%

Siker 8,71 1,992 71,8%

Izgalmas élet 8,07 2,251 61,6%

Élvezetes élet 8,95 1,963 75,0%

Társadalmi elismerés 7,71 2,288 57,4%

Ambíció 8,05 2,251 61,6%

A legtöbb esetben olyan választ kaptam a kérdésre, amely arra enged következtetni, hogy 
minden fontos a fiatalok számára. Az 1–11-es skálán az összes tényező abba a kategóriába 
tartozik, amely inkább fontos, mint nem. Az adatok másodlagos elemzéséből kiderült, hogy 
a megkérdezettek számára a fenti értékek közül hány fontos, illetve mennyi az, ami figyel-
men kívül hagyható. Talán az előzetes várakozásokhoz képest meglepő, hogy a válaszadók 
szélsőségesen oszlanak meg e tekintetben a két végpont között. Minden harmadik megkér-
dezett számára a felsorolt 14 tulajdonságból legalább 13 fontosnak számít, míg egyhatod 
azok aránya, akik számára egy érték sem fontos. Ha ezen adatok mögé gondolunk, akkor 
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ez azt jelenti, hogy nem tudnak rangsorolni a fiatalok. Akik mindent fontosnak találtak, 
azok egyértelműen ebben a problémakörben szenvednek, illetve gyakran kell majd az élet 
adta szituációkban feladniuk valamit, ami fontos számukra. Azok pedig, akik nem tartanak 
fontosnak semmit az életben, azok helyzete elgondolkodtató és elkeserítő, hogy nincs egy 
kialakult értékrendjük. Gender-alapon megvizsgálva a kérdést, nem találtam lényegi eltérést 
a férfiak és a nők között, azonban a kor szerinti bontás már sokkal érdekesebb eredményt 
hozott. Azok között, akik semmilyen értékeket nem tartanak fontosnak, kétszer akkora a 21 
éves, vagy annál idősebbek aránya, mint a maximum 20 éveseké. Minél idősebb a megkér-
dezett, annál nagyobb annak a valószínűsége, hogy egyre kevesebb dolgot tart szem előtt.

A kategorizálás jobban kihozta a tulajdonságok közötti fontosságban megmutatkozó 
különbségeket.

Habár a sorrend hasonló a korábbi elemzés eredményéhez képest, a különbségek 
jobban megmutatkoznak. Az egészség fontossága a válaszadók közel 80%-a szerint 
fontos, amely bő 25 százalékponttal több, mint a pénz domináló szerepe az életben. Ez 
utóbbi adat megegyezik a 2000-es évek első évtizedében mért adatokkal, ahol a hata-
lom (amelynek egyik megjelenési formája a pénz mennyisége) szintén a rangsor utolsó 
helyén foglal helyet. (Perényi 2010) Hogy mely tulajdonságok, elvek húzódnak meg a 
fiatalok elméjében, az gender szempontból is érdekes kérdés.

A nemekre vetített értékrend-elemzés nem támasztotta alá a társadalmi elemzések 
által tanulságként kezelt nemek közötti lényegi eltérést. Ugyan megfigyelhetőek mini-
mális különbségek, azonban egyik faktor tekintetében sincs akkora különbség, hogy azt 
relevánsnak lehessen nevezni. Az ábra adatai alátámasztják, hiszen a 40-60%-os ten-
gelyből egyetlen tényező megoszlása sem mozdul el.

A másik, általam fontosnak vélt elemzés a korcsoportok kategorizálásán alapul. A 21 
éven aluliak és a minimum 21 éves megkérdezettek értékrendjét érdekes volt megfigyel-
ni, ugyanis szembetűnően nagyobb volt a relevanciája, mint a gender-alapú elemzésnek.

1. ábra: A fiatalok értékrendje – másodelemzés alapján
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Az ábra egyértelműen bekategorizálja a faktorokat három csoportba, annak alapján, hogy 
mely korcsoport számára fontosabbak. Eszerint a létrehozható három kategória a következő:

1. klaszter: „Fiatalabbak világa” – a 21 év alattiak számára fontos tényezők
 � társadalmi elismerés
 � izgalmas élet
 � karrier

2. ábra: Az értékrend gender alapú elemzése

3. ábra: A megkérdezettek értékrendjének korcsoport-alapú elemzése
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2. klaszter: Univerzális tényezők
A: 2A alklaszter: Mindkét csoport számára fontos tényezők

 � élvezetes élet
B: 2B alklaszter: Egyik csoport számára sem kifejezetten fontos tényezők

 � fittség
 � pénz

C: 2C alklaszter: Kérdőjelek
 � lelki béke
 � siker
 � becsületesség

3. klaszter: „Élettapasztaltak világa” – a 20 évnél idősebbek számára fontosabb 
tényezők

 � egészség
 � barátság
 � család
 � ambíció

A fiatalabbak úgy lépnek be a felsőoktatási intézmény kapuján az első időszakok-
ban, hogy rendkívül nagyravágyó terveik vannak, amiért viszont túlzottan sok min-
dent nem akarnak megtenni. Elismerést, karriert és izgalmas életet élnek, azonban 
ezek a tényezők az idő során megváltoznak. A forrófejűséget felváltja a családban 
való gondolkodás, az egészségtudatosság. Az évek múlásával nem változik az élve-
zetes élet iránti igény, s ami talán a legmeghökkentőbb, hogy a becsületességet nem 
sorolhatjuk azon kategóriába, amely univerzálisan nagyon fontos lenne mindenki 
számára, hiszen a megkérdezettek csupán 70,8%-a tartja fontosnak ezt az emberi 
értéket.

A kérdőíves válaszok képezik az attitűd elméleti részét, míg a valódi cselekvés a gya-
korlatot. E kettő nagyon erősen eltér egymástól. Ennek tükrében a diákok helyzete rend-
kívül aggasztó, hiszen ami az értékrendjüket illeti, sokkal nagyobb figyelmet fordítanak 
a saját trendi megjelenésükre, valamint az olyan külső jegyekre, mint például a modern 
„kütyükkel” való ellátottság, illetve az elvárt viselkedési norma felé húzás. A fentiekkel 
szemben azonban sokkal kisebb a súlya a valódi humán értékeknek.

Úgy mondják, „Ki sokat markol, keveset fog!”. Ugyan fentebb kielemezve a fia-
talok úgy vélekedtek, minden elv és érték fontos számukra, de cselekvési szinten ez 
sokszor azt jelenti, hogy érdemi szinten nem sok valósul meg az elméletben megfogal-
mazottakból. A felsőoktatásban tanulókból az alázat terén és erkölcsi vonatkozásban is 
mutatkoznak hiányosságok. Szinte eseti, hogy valaki belépve az oktatási intézménybe 
köszön az egyetem/főiskola alkalmazottjának, késve érkeznek be az órára, nem figyel-
nek az előadásokra (közösségi oldalakat böngésznek, esznek, újságot olvasnak…) és 
persze tanulásuk is kívánni valót hagy maga után. (Faragó–Vass 2014)

Mindezek tudatában mindenképp célszerű meghatározni az értékrendbeli eltérések és 
az azokban fellelhető kritikus pontok következményeinek, jeleit.

(Szociológiai, pszichológiai jelek / következmények) Az értékrendi sajátosságok elemzé-
se messze mutat. A szociológiai és a pszichológiai következmények rendkívül súlyosak 
a fiatalokra nézve. Az életvitelben megmutatkozó inkoherencia devianciákhoz vezethet, 
amelyek adatai elrémisztőek az elemzett korosztályra vonatkozóan.
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A humán értékek válsága egyre mélyebbé válik, hiszen sokak számára gondot okoz 
egy érdemi értékrendet felállítani és azt betartani. A legnagyobb gondot a fiatalok elmé-
leti és gyakorlati értékrendje között megmutatkozó különbségek jelentik.

Az internetezés korában a fiatal generáció egyre inkább digitálisan érhető el legin-
kább. Emiatt (is) az individuumban jelentkező alapvetőnek számító deviancia a stressz 
és az ebből következő mentális betegségek. A felsőoktatásban tanulók jelentős részére 
jellemző, hogy nem tudnak uralkodni önmagukon és érzelmeiken, és ez gyakran a csele-
kedetek szintjén is megnyilvánul. Leggyakrabban a vágyak és a félelem leküzdése jelent 
problémát, azonban sokan szenvednek a büszkeségből vagy egyéb érzelmi forrásokból 
fakadó mentális betegségben. (Bolla–Faragó 2012) Ennek következtében jelentős azok 
aránya, akik distressz állapotában vannak és szoronganak, vagy pánikrohamokkal együtt 
élik mindennapjaikat.

A stressz kezelése egyénenként változik, azonban az elhárítás, elfojtás és az azzal való 
megküzdés eltérő eredményeket ad. Mindhárom út közös vonása, hogy a stressz érzete a 
cselekvések szintjén is megmutatkozik. Azok, akik a mindennapi feszültséget nem tud-
ják koncentrált módon levezetni, gyakran élnek más deviáns szokások alkalmazásával. 
Az évezred első évtizedében elvégzett kutatások azt mutatják, hogy a középiskolások 
jelentős része él valamely egyéb devianciát jelentő szerrel.

3. táblázat: A középiskolások prevalenciaértékei1 (9–10–11. osztály)

Megnevezés Fiúk Lányok Összesen

A lerészegedés életprevalencia-érték 67,9% 59,3% 64,0%

A lerészegedés havi prevalenciaértéke 32,0% 22,2% 27,5%

A nagyivás havi prevalenciaértéke 39,2% 25,9% 33,1%

Alkoholfogyasztás havi prevalenciaértéke 61,6% 56,6% 59,3%

Dohányzás napi prevalenciaértéke 33,2% 27,3% n. a.

Forrás: Elekes (2007), Urbán (2007)

A leggyakrabban alkalmazott deviancia az alkoholfogyasztás. A 2007-es kutatás azért 
is tekinthető irányadónak, hiszen az abban az évben tizedikes középiskolás (ha bekerült 
a felsőoktatásba) éppen az egyetemi éveit taposta a kérdőíves kutatás elvégzése idején. 
Az a tény, hogy a megkérdezés időpontjában minden öt fiú megkérdezettből ketten 
egy hónapon belül voltak részegek, illetve ugyanez az arány a lányoknál egynegyed, 
elgondolkodtató, s felveti, mennyire kapcsolható ez az értékrendbeli inkoherenciához. 
Jóllehet, ezen adatok a kérdőíves felmérés előtt születtek, mégis valószínűsíthető, hogy 
a két jelenség egymással erős ok-okozati viszonyban áll.

A kutatás eredményeinek relevanciáját egy későbbi kutatás alátámasztotta. Eszerint a 
lerészegedés az egyetemisták körében teljesen elfogadott vonássá vált. Napjainkra egy 
esti bulizás és az alkohol szinte alig választhatóak el egymástól. Csupán minimális azok 
aránya, akik meg tudják állni az alkoholfogyasztást, illetve annak mennyiségét a napi 
szinten egészségesnek tekinthető határon belül tudják tartani. Természetesen ez azt is 
jelenti, hogy sokaknál a részegedés a bulik „velejárója”. (Faragó 2015)

 Az alkohol mellett a dohányzás is általános a fiatalok körében, azonban részarányuk 
nem olyan magas, mint a szeszes italok fogyasztásáé. Hozzávetőlegesen minden harma-
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dik fiú és minden negyedik lány dohányzik naponta, azonban a dohányzást kipróbálók 
aránya a középiskolások között 75%-ra tehető. (Urbán 2007)

Végezetül említést kell tenni a drogokról, amelyek ugyan nem érintenek ennyi fi-
atalt, mégis a középiskolásokra is egyre veszélyesebbek. A felnőtt lakosság 5,7%-os 
kannabisz-életprevalencia-értéke igen magasnak tekinthető, kiváltképp, ha mint egy 
származtatott devianciaként kezeljük a jelenséget. (Paksi–Demetrovics 2007)

A gondolkodásmód és a devianciák gyakran a társadalmi életben is éreztetik a hatá-
sukat. Ennek egyik legtipikusabb példája a barátság. Eltérőek a nézetek arról, kik te-
kinthetők barátnak, azonban az mindenesetre vitán felül áll, hogy társadalmi integrációt, 
kötődést és bizalmi viszonyt szülnek ezek a kapcsolatok. Természetesen a képet árnyalja 
az, hogy milyen típusú baráti kapcsolatról beszélünk. (Albert–Dávid 2007) Ebből kö-
vetkezően kijelenthető, hogy a közösségi viszony segít a szegregálódás elleni harcban, 
azonban a kor függvényében kijelenthető, hogy az idősebb generációnak egyre kevesebb 
barátja van. Az internetnek köszönhetően megnyílt kommunikációs csatornát a fiatalok 
előszeretettel használják, mely mégis egyre nehezíti a barátok számának emelkedését és 
mindegyre növekszik azok száma, akik egyedül érzik magukat és szorongásban töltik 
el a mindennapjaikat.

(Sportolás, mint szociológiai következmény) A sport optimális helyzetben rekreálja a 
testet és a szellemet, az értékrend pedig egy hátszelet és megbízható alapot ad arra vo-
natkozólag, hogy a jövőbe mutató tervek megfelelő irányba sodorják az önálló életüket 
kezdő fiatalok útját. A különböző sportolási formák eltérő személyiséget igényelnek és 
egyben más-más morális és értékvilágot közvetítenek. (Perényi 2010) Ennek következ-
tében a sportolási szokások és az értékrend erős kapcsolatot mutat egymással.

Az időmérleg-vizsgálatok a lakosság inaktivizálódását mutatják. Sok tévézés és in-
ternetezés mellett egyre kevesebb idő jut a szabad levegőn való időtöltésre és a testmoz-
gásra. A „digitális társadalom” kialakulása végett a kései Y-generáció szintén a modern 

4. ábra: Az egyetemisták által űzött sportágak (%)
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„ketyerék” világában él és egyre kisebb azok aránya, akik rendszeresen sportolnak. 
Ugyan számukra a digitális korszak kezdete nem jelentett komoly kihívást, hiszen 
beleszülettek a számítógépek által uralt világba, azonban az egyéb tevékenységek 
hatása (közösségi portálok folyamatos látogatása, zenehallgatás stb.) a sportra negatív 
hatással van.

A fiatalok jellemzően néhány sportágra fordítják figyelmüket és aktivitásukat. A „di-
vatsportok” űzése mindenképpen több okra vezethető vissza, de nem pusztán olyan té-
nyezők játszhatnak szerepet, amely az egészséggel vannak kapcsolatban, sokkal inkább 
szociológiai és pszichológiai tényezők.

A sportágak közül abszolút dominánsnak tekinthető a testépítés és az atlétika. Ez 
utóbbi annak köszönhetően foglalhat el ilyen rangos pozíciót a sportágak között, mert 
magában foglalja a futást is. Mivel a legtöbben nem atletizálnak egyesületi szinten (nem 
távolugrók, gerelyhajítók stb.), így a 27%-os említési arány nagy részét a „kocogók”, 
futók teszik ki, akik minden kötöttség nélkül, szabadidejük hasznos eltöltése és a test 
karbantartásának céljából végeznek testmozgást. Nyilvánvaló, hogy a testépítés is elkü-
lönül verseny- és a szabadidősportra. Itt is megjelentek e sportágazat szinonimái; úgy, 
mint a „gyúrás”, a „kondi”, az „erősítés”, amely tartalmilag lefedi a testépítés lényegét.

E két domináns ágazat mögött az úszás, a labdarúgás (avagy „foci”) és az aerobic 
(ennek minden válfajával együtt) található; azaz a testépítés és a futás mögött e három 
mozgásrendszer tekinthető még populárisnak az egyetemisták körében.

Sajnálatos tény azonban, hogy ezen öt sportág egyike tekinthető csak kontakt2- vagy 
csapatsportnak3, a többi ezzel szemben egyéni4. Amennyiben a standard szabadidőspor-
tot vesszük alapul, azaz aki fut, az kimegy a parkba (vagy ezzel lényegében ekvivalens 
helyre) és egyedül kocog, a testépítő a konditeremben vagy otthon végez erősítő gyakor-
latokat elszigetelve vagy félig elszigetelve másoktól, az úszó egymagában tempózgat, 
míg az aerobic-edzést látogató is arra koncentrál, hogy önmaga bírja végig. 

Elgondolkodtató, hogy milyen hatással van ez a mozgás a sportoló szociális és 
pszichés állapotára. Sok esetben ugyanúgy vélekednek a fiatalok: ellazítja és megmoz-
gatja őket a fent nevezett tevékenység, azonban – akárcsak a zene – teljes mértékben 
szegregálja őket, mint individuumokat a társadalom többi tagjától, vagyis kapcsolat-
rendszerük és személyközi kompetenciáik nemhogy nem fejlődnek, hanem erős a gyanú 
arra, hogy ez visszaesik, hiszen megszokják az elszigetelődést.

 Ez később a kapcsolatteremtő és -kezelő képesség elhalásán keresztül akár erős 
stresszforrást is jelenthet (a mostani későkamasz korosztály – akik már a Z-generációhoz 
tartoznak – tagjai tömegesen szenvednek az ebből származó szorongásos „lelki beteg-
ségekben”).

A későbbi megfigyelések arra engednek következtetni, hogy az alapvető tendenci-
ák nem változtak; továbbra is ugyanazok a sportágak a mérvadók. A modern irányza-
tok szerepe megnövekedett, míg a felmérésben szereplő fiatalok korcsoportjában sem 
kifejezetten népszerű hagyományos mozgásformák szerepe tovább csökkent. TRX, 
spinning, streching… Mindezek azok a modern mozgásformák, amelyek népszerűek 
lettek. A felsorolás nem teljes körű.

(Sport és gender) Az értékrendben ugyan a kor dominálta a gendert, mint magyarázó 
változót, de a sportolás tekintetében egyértelműen megmutatkoznak a maszkulin és a 
feminin sportágak. Ennek alapjait már abban is látni lehet, hogy milyen gyakran spor-
tolnak a megkérdezettek.
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Elszomorító tényadat, hogy a fiatalok megközelítőleg 10%-a maximum eseti 
szinten mozog, beszéljünk intézményi (iskolai) vagy szabadidőben végzett sportról. 
A legalább heti szinten sportolók aránya nem kielégítően magas, hiszen az iskolai 
kereteken kívül testmozgást végzők aránya csupán 55%-körül mozog. Jóllehet, ez 
az adat kedvezőbb, mint a korábbi, 2000-es, 2004-es és 2008-as kutatási eredmény, 
ahol a 15–29 évesek 33%-a, 41%-a és 39%-a sportolt (ez az arány az egyetemista 
réteget adó korcsoportban rendre: 34%, 40% és 37%) (Perényi, 2010), mégis az 55% 
alacsonynak mondható. Az is megmutatkozik, hogy a férfiak aktívabbak a testmoz-
gást illetően, habár a különbség esetenként a nagy minta ellenére sem tekinthető 
relevánsnak, ugyanis csupán pár százalékpont a differencia az egyes kategóriák 
között. A „kötelező” sport, amely a felsőoktatási tanterv részét képezi, elfojtja a ne-
mek között tapasztalható különbséget. A valódi gender-alapú különbséget a szabad-
idősport mutatja meg, hiszen míg a férfiak háromnegyede, addig a nők csupán szűk 
60%-a sportol legalább hetente. A nők felül vannak reprezentálva az alkalmankénti 
sportban, ami azt mutatja, hogy életviteli szempontból sok minden (látszólag) fon-
tosabb tevékenységet folytatnak, amelyek meggátolják őket a testmozgásban. Ugyan 
sokan mozognak kvázi rendszeresen, mégis a statisztika még mindig nem tekinthe-
tő elég jónak, hiszen az évek haladtával ez az arány egyre rosszabb lesz, mivel a 
munka folyamatosan leterheli az embert, valamint a családalapítás is a szabadidős 
tevékenységek elől veszi el az időt.

A különbségek ugyan szembetűnőek, az elemzést mégis célszerű mélyebb szintre 
vinni, hiszen az igazi különbségek és az igazi konzekvenciák általában onnan erednek. 
Ennek tükrében mindenképp szem előtt kívántam tartani, hogy nemcsak a sportolás gya-
korisága, hanem annak egyéb attribútumai is fontosak lehetnek. A sporttal kapcsolatos 
kutatások egyik legkézenfekvőbb kérdése az, hogy a megkérdezettek mit sportolnak.

A nemekre vonatkozó ábra kiválóan bemutatja, hogy milyen sportfogyasztásbeli 
különbségek figyelhetőek meg az egyetemisták körében. Jól látható, hogy a globális 

5. ábra: A sportolás gyakorisága – nemekre bontva (iskolai kereteken kívül és belül)
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elemzés önmagában nem elegendő, hiszen a megkérdezettek részekre bontása után 
szembeötlően eltérő eredményeket kaptunk. A szegregáció mértéke mindenképp je-
lentős, ugyanakkor azt is érdemes észrevenni, más a preferenciája a férfiaknak és a 
nőknek.

5. táblázat: A sportágak csoportosítása nemekre vetítve

SPORTÁGAK Férfiak

Tömeges Jellemző Nem jellemző „Futottak még”

Nők

Tömeges Atlétika

Jellemző Testépítés Aerobic

Nem jellemző Úszás
Tenisz

Kerékpározás
Tánc

Röplabda

„Futottak még” Labdarúgás
Squash

Kosárlabda
Harcművészetek

Vízilabda
Szinkronúszás

Jégkorong
Curling
Boksz
Balett

Asztalitenisz

6. ábra: Sportágak az egyetemisták életében, nemi bontásban
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A sportolói szokások egyértelműen különböznek a férfiak és a nők esetében. A gyak-
rabban űzött sportok közül egyetlen sportág sincsen, amelynek a nemekre vetített parciá-
lis relatív gyakorisága közel azonos lenne. Ez alapján kiderül, hogy a kérdőíves felmérés 
alapján mi tekinthető inkább férfias és mi inkább nőies sportágnak. A nők számára töme-
gesen űzött mozgás, azaz atlétika (futás, tömeges: g*>0,25) a férfiak számára csak jel-
lemző testmozgást (jellemző: 0,15<g*<0,25) jelent, illetve a férfiakra legáltalánosabban 
jellemző testépítés meg a nők esetében nem mondható tömegesnek. Ahogy összesített 
értelemben egyre kisebb a szerepe az adott ágazatnak, annál jobban közelítik egymást 
az arányszámok. Megfordítva az állítást azt mondhatjuk, hogy minél magasabb relatív 
gyakoriságot veszünk alapul, a két nem sportolási szokásai annál eltérőbbek. Érdekes 
észrevenni azt, hogy azon sportágak, amelyek mindkét nem esetében a kevésbé gyakori 
csoportokban foglalnak helyet, sokszor borítják az ember komfortzónáját, vagy éppen 
űzésükhöz speciális felszerelésekre van szükség. Más oldalról megvilágítva, mindkét 
nemre kijelenthető, hogy csak akkor űznek jellemzően egy sportot, ha azzal nem lépnek 
ki a kényelmi zónájukból és túl nagy terhet nem ró rájuk anyagilag.

A kérdőíves felmérés után mintegy 5 évvel, amikor már egyértelműen érvényre jutott 
a Z-generáció sportfogyasztási attitűdje, még jobban kidomborodik a sport szegregáló 
hatása. Vannak úgynevezett maszkulin, feminin mozgásformák. Azokon a helyeken, ahol 
uniszexnek tekinthető a mozgás, sok esetben a férfiak és a nők eltérő helyiségben sportol-
nak, avagy egymástól másféleképpen elkülönülve (például más időben, más gyakorlatokat 
végezve). A jellemzően feminin mozgásnál sokszor negatív a megítélése a férfiaknak és 
viszont. Mindez tehát azt jelenti, hogy a Z-generációsok körében a sport egyre kevésbé 
válik divatossá. A felmérés rávilágított arra a gyakorlati életben is megtapasztalható ten-
denciára, miszerint napjainkra a sportolás nem párosul kitartással, alázattal; ezáltal rend-
szerességgel. Az elemzett generáció a sportolásról, mint szabadidős tevékenységről már 
egészen más véleménnyel van, mint a korábban születettek. Komolyabb sporttevékenység 
folyamán szinte egyáltalán nem lehet koedukált csapatokat találni. A komoly sportérték 
nélkül rendelkező mozgásoknál ugyan ez még előfordul, azonban megfigyelhető, hogy 
egy bizonyos szint felett a férfiak és a nők „tudatosan” elkezdik egymást kerülni (a spor-
tolás vonatkozásában értendő). A nemi elkülönülés mellett az is megfigyelhető, hogy a tár-
sadalom tagjai, mint individuumok egyre hajlamosabbak miden más embertől elkülönülve 
sportolni. Az egyéni edzés, a sportolás folytán egyre többek szándékoznak mindent és 
mindenkit kizárni a gondolataikból. Ez egyben azt is jelenti, hogy a maguk köré húzott fal-
lal még jobban elkülönülnek a társadalom tagjaitól. Ennek tömegessé válása az individuu-
mok kölcsönös kizárását jelenti, amelyen keresztül fokozódik a társadalmi szegregálódás.

(Egy fejlődő mozgási lehetőség) A XXI. században egyre többen vannak azok, akik 
vonzódnak a küzdősportok és harcművészetek iránt. Egyelőre ez a mozgáskultúra még 
gyerekcipőben jár. Egyrészt még nagyon nem alakult ki az egybehangzó definíció, mi 
a harcművészet, mit nevezünk küzdősportnak, és mi az önvédelmi rendszer. Másrészt – 
ahogy a 2011-es kutatás is mutatja – a harcművészetek népszerűsége meg sem közelíti 
a populárisnak mutatkozó sportágakat.

Egy 2013–2014 folyamán elvégzett kutatásban arra kerestem a választ, hogy milyen 
hatása van a harcművészeteknek, illetve mely ágazat milyen népszerűségnek örvend. A 
kutatásban két kiemelt és tíz további ágazatot elemeztem. Az egyetemi hallgatók között 
elvégzett felméréshez tartozó kérdéssort 614 fő töltötte ki (270 férfi, 344 lány). A külön 
bevont ágazatok a következők voltak: aikido, boksz, capoeira, judo, karate, kempo, krav 
maga, kung-fu, systema, taek won do és thai boksz.
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A sportolás ezen módjának elemzése folyamán kíváncsi voltam arra, hogy mely ága-
zatok a legnépszerűbbek. A népszerűséget azzal mértem, hogy az egyes ágazatokat a 
megkérdezettek hány százaléka próbálná ki. Jóllehet, ennél komplikáltabb és megbíz-
hatóbb mutatószámot is lehetne e kérdés tisztázására alkalmazni, azonban igyekeztem 
szem előtt tartani a szülős lehetőségeket.

Az Y-generáció utolsó évfolyamai számára a legvonzóbb ágazat a krav maga, amely-
nek vannak magyar vonatkozásai is. A 614 kitöltő 17,8%-a vélte úgy, hogy szívesen 
kipróbálná ezt az önvédelmi rendszert. Akik járnak edzésre, jellemzően abban látják 
legnagyobb előnyét, hogy a krav maga mindenféle háttéranyag nélkül, közvetlenül az 
önvédelemre összpontosítva tanítja meg az edzésen résztvevők számára a technikákat. 
A ranglista 2. helyén a brazil rabszolgák által mesterszinten űzött capoeira szerepel. 
Érdekes megjegyezni, hogy habár a harcművészetek kapcsán rögtön a távol-keleti stí-
lusokra asszociálunk, a két legnépszerűbb ágazat egy brazil és egy közel-keleti ágazat.

A harcművészet (és a hasonló stílusok) gyakorlása egyértelműen inkább a férfiakra 
jellemző, de a nők is egyre nagyobb arányban érdeklődnek az önvédelem iránt. Az ága-
zatok stílusukban helyenként nagyon eltérőek; vannak stílusok, amelyek a fizikai erőre 
építenek, vannak lágyabb ágazatok, pusztakezesek vagy épp fegyveresek. A nők és a 
férfiak különböző igénnyel rendelkeznek, éppen ezért más-más stílusokra nyitottak. Ez 
az egyetemisták érdeklődési körében is megmutatkozik. A megkérdezett férfiak és nők 
a válaszaik alapján szintén eltérő igényekkel rendelkeznek.

A kutatásban résztvevő ágazatok közül nagyjából ugyanúgy oszlanak meg a férfiak 
és a nők. Az átlagosnál is maszkulinabbnak számít a systema, hiszen míg a férfiak közel 
6%-a, addig a nők csak 2,3%-a próbálná ki szívesen (feltehető, hogy az alacsony arány 
oka az, hogy a megkérdezettek legtöbbje sosem hallott a systemáról). A nemek súlya az 
aikidóban és a karatéban kiegyenlítődik. A nők leginkább a capoeira irányába nyitnak, 
ami némileg érthető, hiszen a külső szemlélődők számára a capoeira a tánc és a harc-
művészet keveréke. Jóllehet, ez valahogy így is van, azonban ez az ágazat is mélyebb 

7. ábra: A felmérésben nem kiemelten szereplő ágazatok népszerűsége
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tartalommal rendelkezik, semmint hogy csak mint a tánc és a harcművészet elegyeként 
kezeljük.5

Mindez tehát azt jelenti, hogy a harcművészet ágazatok egy részénél szintén érvénye-
sül a szegregálódás.

(Összefoglalás) Bebizonyosodott, hogy az Y-generáció utolsó évfolyamainak számára 
szinte minden, a kérdőíves felmérésben szereplő érték fontosnak bizonyult. Élek a gya-
núval, hogy amikor valaki számára minden fontos, valójában semmi sem fontos igazán. 
Véleményem szerint az mindenképp nagy probléma, hogy a Y-generáció utolsó évfolya-
mai már nem képesek arra, hogy megfelelően rangsorolják az igényeiket. Fontos lenne, 
hogy kiválasszunk 2-3-4 olyan elvet, amelyek mentén éljük életünket, amikhez hűek 
vagyunk. Ez hiányzik a kérdőívet kitöltők esetében, ami a jövő vonatkozásában eléggé 
szerteágazó problémának tűnik.

Ezeknek a problémáknak nagy a kivetülése a társadalmi élet terén is, hiszen pszi-
chológiai értelemben erősen megnövekedett a deviáns viselkedésűek száma, másrészt a 
társadalmi kapcsolatok száma erősen visszaesett. Sok fiatalnak gondot jelent a stressz 
kezelése, illetve gyakori az alkoholproblémákkal szenvedők aránya is. Az elemzett ge-
neráció 30%-a már 16-17 éves korára rendszeres dohányzóvá vált. Az Y-generáció ezt 
örökül hagyta a Z-generáció számára, akik követik példájukat.

Az értékrendbeli problémák erőteljes összefüggést mutatnak a szociológiai folyama-
tok alakulásával. A barátság fogalmának sokféle értelmezése és a modern világ eszköz-
tárának kiaknázása gyakran elszigeteli a fiatalokat egymástól.

A sportpályán ugyan összetalálkozhatnak az egyetemisták, azonban a kutatás rávilá-
gított arra, hogy a hallgatók egy jelentős része csak maximum havonta végez testmoz-
gást. További problémát jelent, hogy az elszigetelődés erősödik a sport területén, hiszen 
olyan sportágakat űznek a válaszadók, amelyek jellemzően egyéni sportok. Végezetül a 
nemek között is erős szegregáció figyelhető meg, ugyanis a gyakrabban űzött sportágak 

8. ábra: Az adott ágazatot szívesen kipróbálók aránya
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közül nem találtam olyat, amely a férfiak és a nők körében megközelítőleg ugyanolyan 
népszerű lenne.

Így tehát a tanulmány végkövetkeztetése az, hogy a Z-generáció az Y-generációtól az 
egyre erősödő társadalmi és nemi elszigetelődést örökli, amely folyamatot katalizálják 
a XXI. század modern technológiai vívmányai. Napjainkban úgy néz ki, ez az erősödő 
elszigetelődés érvényre jut és mára már sokak mindenféle kontakt nélkül sportolnak.
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JEGYZETEK

1 Prevalenciaérték: adott esemény előfordulása a 
vizsgált időszakon belül.

2 Koncepciómban az általános sportolási formát vet-
tem alapul. A szabadidős tevékenységek alapján.

 Kontaktsport: olyan testmozgás, amely ugyan 
jellegét tekintve egyéni, de a testgyakorlás nem 
végezhető jellemzően más személy jelenléte 
nélkül. Tipikusan ebbe a csoportba tartoznak az 
egy az egy ellen végzett játékok, mint például a 
tenisz és az asztalitenisz.

3 Csapatsport: olyan általában is csapatszin-
ten végzett sporttevékenység, amely során a 

csapattagok teljesítménye függ a többi tag 
teljesítményétől.

4 Egyéni sport: amely általában egyedül végzett 
mozgási tevékenység, a külvilágot kizárva, 
vagy nagyon minimálisan beengedve az onnan 
érkező ingereket.

5 A kutatáshoz tartozó mélyinterjúk során ki-
derült, hogy a rabszolgák számára megtiltot-
ták a harcművészet gyakorlását. A rabszolgák 
ezért fejlesztették ki ezt a mozgáskultúrát, 
amiben a ritmusérzék és a tánc keveredik a 
harcművészettel.


