
Köszönetnyilvánítás

Elõször is köszönöm Gábor Kálmán-

nak a Felsõoktatási Kutató Intézet

munkatársának, aki a Diákszigetet

mintegy tíz éve kutatja, hogy 2005.

nyarán lehetõséget adott arra, hogy a

fiatalok öltözködése, lakáshasználata

és ízlése terén is tehessünk fel kérdé-

seket, méghozzá módszertanilag új-

szerû „képes kérdõív” formájában.

Neki köszönhetõen viszonylag nagy

mintán vizsgálódhattunk, majd a kö-

vetkeztetések megfogalmazásánál is

számos jó tanáccsal segített. Az adat-

elemzésben az intézet egy másik

munkatársa, Szemerszki Mariann segí-

tett, a számítások elvégzésén mesze

túl az értelmezések terén is a témát

magáénak érezve önálló ötletekkel

gazdagította a levonható tanulságok

körét. A képes kérdõíveket magamon

kívül két lelkes és kitartó hallgatóm

Bicsérdi Ágnes és Huszti Andrea szer-

kesztette meg, és fõként õk kutatták

fel a legjellegzetesebb képeket. A szá-

mítógépes grafikákat nagyobbik fiam

Gaul Miklós készítette a tõle megszo-

kott precizitással.

Kutatásunkban arra keressük a vá-

laszt, hogy a fiatalok, így a Sziget

fesztivál résztvevõi is milyen ízlésûek,

és milyen értékeket vallanak. Az a fel-

tételezésünk, hogy öltözködési szoká-

saik és zenei ízlésük hasonlít a nyugati

mintákhoz, de azt is feltételezzük,

hogy eltérések, esetleg jelentõs eltéré-

sek is lehetnek azoktól. Egy korábbi

kutatás szerint (Szapu, 2000)2 a ka-

posvári fiatalok 85%-a volt besorol-

ható valamelyik nagy, nyugati eredetû

szubkulturális csoportba. E kutatás

álltásával szemben az az érzésünk,

hogy elég jelentõs az olyan fiatalok

száma, akik ugyan hallgatják az adott

csoportra jellemzõ zenét, esetleg még

a viseletüket is hordják, de más cso-

portok zenéje és viselete is megjele-

nik náluk, és így valamilyen „keve-

rék” stílus képviselõi lehetnek. To-

vábbá azt gyanítjuk, hogy széles

tömegei vannak a farmer + póló vise-

letû gyerekeknek, akiknek nincs erõs

kötõdésük egyik „szélsõséges” szub-

kulturális csoporthoz sem. A Gábor

Kálmán vezette Sziget-kutatáson belül

lehetõségünk nyílott arra, hogy a

standard kérdõíveken belül megjelen-

jen az ízlés kérdése is, méghozzá két

képes kérdõíven. 

A kérdõívekre kapott válaszok alap-

ján elõször a Sziget fesztivál látogatók

életformáját próbáltuk körülrajzolni,

majd egy kicsit mélyebben megnéz-

tük, milyen háztípusban laknak és

hová szeretnének költözni. Ezt köve-

tõen megvizsgáltuk, hogy az egyes if-

júsági szubkultúrák mennyire szimpa-

tikusak számukra. Végül megpróbál-

tuk jellegzetes csoportokra bontani a

mintát és jellemezni az egyes csopor-

tokat.
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A magyar fiatalok élet-
formájáról és ízlésérõl 
a Sziget-kutatások alapján1

Gaul Emil



Hogyan élnek a Sziget Fesztivál
2005. látogatói?

A Sziget Fesztivál 2005-ön készítette

felmérés 624 érvényes adatlapja sze-

rint fiúk és lányok nagyjából azonos

arányban vettek részt a rendezvé-

nyen. Az életkor megoszlása úgy ala-

kul, hogy az általános és középiskolás

korúak 27,2%-ot tesznek ki, a 20–24

évesek (így a felsõoktatásban tanulók)

36,2%-ot képviselnek, az ennél idõ-

sebbek, pedig a harmadik harmadot

jelentik (36,6%). A fiatalok több mint

fele Budapesten él, a többi, pedig vi-

déki városokban, csak 6% lakik falun.

Több mint felük kertes családi házban

lakik, 27% panelban él, a többiek pe-

dig, bérházban, lakóparkban, és ha-

gyományos parasztházban (1. ábra).

Az iskolai végzettségük is jóval meg-

haladja az országos átlagot, felüknek

van középiskolai, harmaduknak felsõ-

fokú végzettsége. A mintában szerep-

lõ fiatalok 40,8%-a még tanul, 34,2%

dolgozik, a többi, pedig egyszerre ta-

nul és dolgozik (leszámítva a 3%-os

nem dolgozó csoportot). Az általános

iskolai tanulótól a gyermekes szülõkig

terjedõ mintában a havi átlagos pénz-

keret 72 000 forint, ami persze elég

nagy szórást mutat az összeg nagysá-

gában, harmaduknak éppen eléri a

20 000 forintot a (zseb)pénze, 20 000

– 100 000 Ft között helyezkedik el a

minta fele, míg 22% 100 000-nél ma-

gasabb összeg felett rendelkezik ha-

vonta. A fogyasztási cikkek bizonyos

fajtájának birtoklása jellemzõ a fiata-

lokra, mert mobiltelefonja mindenki-

nek van, diszkmenje is majdnem

mindenkinek, saját számítógépe

84%-nak, digitális kamerája 36%-nak

van. Önálló lakása negyedüknek

(26%), autója ötödüknek (19%) van.

A pénzköltésben a szórakozásé az el-

sõ hely (26%), amit a ruházkodásra

fordított pénz követ (14%), a többi

árucikkre (könyv, kozmetika, CD,

egészség, stb.) fordított összeg egyike

sem éri el a 10%-ot. Az öltözködés

szempontjából talán érdekes lehet az

önállóság, a felnõtté érés egy-egy állo-

másának átlagéletkora. A 15 évesen

már szabadon jövõ-menõ fiatalok át-

lagosan 16,5 éves korukban szerzik

az elsõ szexuális tapasztalatot, 21 éve-

sen vállalnak teljes állást és ekkorra

tehetõ az elsõ komoly együttélés, per-

sze már nem a szülõi otthonban. Gye-

reket azonban csak átlagosan 29 éves

korban vállalnak a mai fiatalok (1.

táblázat).

Milyen csoportokba sorolhatók 
a Sziget Fesztivál 2005-ön 

résztvevõ fiatalok?

Az alábbi elemzésben arra keressük a

választ, hogy a „sziget-lakóknak” mi-

lyen csoportokra bomlanak, mekkorák

ezek a csoportok, milyenek a háttér-

változóik, vagyis, hogy melyik csoport

tagjai fiatalabbak, iskolázottabbak,

hol és milyen házban élnek, milyen

lakásba igyekeznek, mennyi pénzük

van, és mire költik. Végsõ soron az

egyes csoportok tipikus képviselõinek

profilját szeretnénk megrajzolni.

Az adatfelvétel során fotókat akar-

tunk készíteni az adatközlõkrõl, de ez

sajnos elmaradt, így a válaszadókat

nem tudjuk pontosan azonosítani a

ruházatuk alapján. Megítélésünk sze-

rint azonban nem tévedünk nagyot,

ha azt feltételezzük, hogy azok, akik

válaszaikban az egyik csoport tagjai-

val teljesen azonosulnak, nagyjából

azonosak az adott csoport tagjaival,

hogy például azok, akiknek nagyon

szimpatikusak a punkok, maguk is

punkok. Noha vannak olyan embe-

rek, akik azt mondják, nekem tetsze-

nek az adott stílus képviselõi, mert

merészek, jópofák, stb. de én a vilá-

gért fel nem vennék egy olyan ruhát. 

A kutatás során a megkérdezett fia-

taloknak egy nyolc képbõl álló stílus-

lapot mutatott a kérdezõ (2. képmel-

léklet). A nyolc szubkultúrát megjele-

nítõ képek mindegyikén egy-egy pár

látható, a megfelelõ öltözékben.

A megkérdezetnek arra kellett vála-

szolni, hogy hányas képen szereplõ

öltözék áll hozzá közel, illetve tõle távol,
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1 ábra. A nem, az életkor, a lakóhely, az iskolai végzettség és a tevékenység arányai

1. táblázat. Életesemények átlagéletkora években



majd becsülnie kellett, hogy melyik

öltözék mennyire jellemzõ, elterjedt a

Sziget közönségére, illetve Magyaror-

szágra. Az eredmények azt mutatják,

hogy a Szigetjáró fiatalok majdnem

60%-nak az alternatív stílus a leg-

szimpatikusabb, és csak ez után kö-

vetkeznek az „átlagos” öltözéket vise-

lõ fiatalok 40%). Az ellenszenv is leg-

kevésbé ezt a két csoportot sújtja

(7,7, illetve 14,3%). Ugyanakkor a fia-

talok több mint fele utálja a rockere-

ket és a punkokat (54,9 és 51,1%).

A megkérdezettek szerint a Szigeten a

legtöbb az alteros és a punk (26,2 és

26,4%). A szubkultúrák országos je-

lenlétét becslõ válaszok szerint a leg-

többen a diszkósok vannak (28%),

õket követik a deszkások (21,8%), az

átlagos és alteros öltözékûek még je-

lentõsek (17,2 és 15,8%), míg a többi

négy, ruházatban is megjelenõ stílus

képviselõi alig vannak jelen a hazai

populációban

A csoportok közötti kapcsolatok
és erõsségük 

Kíváncsiak voltunk, hogy az egyes

öltözködési stílusok kapcsán nyilvá-

nított rokonszenv milyen mértékben

korrelál az egyes csoportok között, és

milyen valószínûséggel, azaz szig-

nifikancia szinten (4. táblázat). Négy

szintet találtunk, a 0,4-es, a 0,3-es, és

a 0,2-es erõsségû szintet. Az együtt-

járásokat szignifikancia szintenként

külön-külön jelöltük (3. ábra). Utána

megpróbáltuk a kapcsolatot és annak

erõsségét ábrázolni. A 0,4-es értékû

kapcsolatot rövid, vastag vonallal, a

0,3-es értéket közepes vastagságú és

hosszúságú vonallal, és a 0,2-es erõs-

ségût, vékony, hosszú vonallal jelöl-

tük. Az így nyert papírsárkány formájú

ábra (4. ábra) több mindent szemlélte-

tett és néhány következtetésre inspirált.

A körök nagysága utal az egyes cso-

portok nagyságára. Az ábrán az is jól

látható, hogy a rockerek és a punkok

nem tartanak kapcsolatot a többi cso-

porttal. A skinheadek a rockereken

kívül már három csoporttal is kapcso-

latban állnak, de ez elég gyenge (csak

2-es erõsségû). Az ötszög másik négy

csúcsánál elhelyezkedõ, tehát sajátsá-

gos stílusú csoportok egymáshoz elég

Budapest
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44. 45. 46. kérdõív

2. táblázat. Csoportok megoszlása a Szigeten és Magyarországon, az irántuk érzett szimpátia százalékban

3. ábra. Az öltözködési csoportok közötti kapcsolatok erõssége

(Megkérdezett: 624 fõ, érvényes válasz 1740)

2. ábra. A magyar fiatalok öltözködési stílusának megoszlása



erõsen kötõdnek (2-es, 3-as). Az öt-

szög középpontjában helyezkedik el

az „átlagosak” csoportja, amelyik

mind az öt másikkal kapcsolatot tart,

az alterekkel igen erõset (4-es). Az

egyes csoportok a többihez képest el-

foglalt helyükkel és a kapcsolat erõs-

ségével jellemezhetõk, mint ahogy

egy szociometriai ábra elemzése során

tapasztaljuk. 

A háttérváltozók, különösen 
az ízlésre jellemzõ ház és ruha

stíluslap elemzése

Számítást végeztünk, hogy az egyes

csoportokkal szimpatizálóknak mi-

lyen a korrelációja a nemmel, az élet-

korral, a lakóhellyel, a végzettséggel,

a jelenlegi és jövõbeli lakástípussal, a

fogyasztási szokásaikkal és az életese-

ményeikkel (3. táblázat). A táblázat

egyes értékeinek összevetése, elemzése

alapján állításokat fogalmazunk meg,

következtetéseket vonunk le. Elõször

az egyes háttérváltozók sorait vizsgál-

juk, utána az egyes szubkulturális

csoportok oszlopai mentén végezzük

el az elemzést.

Nem A fiú/lány arány három alcso-

portban kiegyenlített, míg a diszkó-

soknál, a punkoknál ás a yuppieknál

több a fiú, addig a deszkásoknál és az

altereknél több a lány. A szélsõsége-

sebbek (skinhead, rocker, punk) kö-

zött ugyan nincs lány többségû, de a

„szolidabbak” között viszont van fiú

többségû (yuppie, diszkós) csoport. 

Életkor A 19 éves korig tartó legfiata-

labb korcsoportban nagyon nagy a

szórás, a deszkások kétharmada, és a

punkok, rockerek egyharmada ide tar-

tozik, míg a yuppieknak csak hatoda.

A 20–22-évesek csoportja kiegyenlí-

tett, alacsony a szórás, az egyes cso-

portok negyede-ötöde tartozik ide.

A 23–24 és a 25–29-évesek között

már markánsan megjelenik a yup-

piek, alteresek, átlagosok többsége és

a punkok és rockerek elenyészõen

alacsony száma.

Lakhely Az „élõhely” vizsgálatánál

azt a lakhelyet vettük figyelembe,

ahol több idõt tölt a fiatal, például a

kollégistáknál a kollégiumi címet. Há-

rom kategóriát különítetünk el, a bu-

dapesti, a vidéki városi és a községek-

ben élõ fiatalok csoportját. 

A fiatalok átlagosan 41%-a Pesten,

47%-a vidéki városban és csak 12–

13%-a él községekben. A szubkulturá-

lis csoportok eloszlása elég egyenletes,

nem mutat nagy eltérést az átlagtól. A

punkok és deszkások inkább pestiek

(48–48%), a skinheadek és a rockerek

pedig inkább vidéki városiak (50,6xy–

49, 6%). Érdekes, hogy a skinheadek

aránya falun 5,9%, a 12%-os átlagos

eloszlásnak csak a fele.

Iskolai végzettség A Szigetlátoga-

tókra a középfokú végzettség a jel-

lemzõ, mintegy 2/3-uk tartozik ide, a

csak általános iskolát végzetek hánya-

da elenyészõ, közel 1/3-os a felsõok-

tatási végzettség a mintában. A leg-

képzettebbek a yuppiek és a legala-

csonyabb iskolázottságúak a

rockerek.

A saját rendelkezésû pénz összege

havonta Ebben a tekintetben hasonló

az eloszlás a lakóhellyel. A legtöbbjük

a yuppieknak van a legszegényebbek

a punkok, és az eltérés közöttük igen

jelentõs, 30% a yuppiek felõl, 50% a

punkok felõl nézve.
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4. ábra. Az öltözködési csoportok nagysága és kapcsolati rendszere

4. táblázat. Az iskolai végzettség szempontjából 
szélsõségesen eltérõ csoportok



Fogyasztás A fogyasztás szerkezeté-

ben nem térnek el az egyes öltözködé-

si stílusok szimpatizánsai. Mindegyik-

ben a legnagyobb tétel a szórakozásé

(23–29%) és azt az öltözködésre for-

dított kiadások követik (14–19%).

Életesemények Itt is igen kicsi a

szórás az egyes csoportok értékei kö-

zött, ami azt mutatja, hogy nem any-

nyira az élet lényeges szempontjaiban

tér el az ízlésük, hanem inkább a kü-

lönbözõség, az egyedi élet kifejezésé-

nek vágya (Simmel) hajthatja õket a

szubkulturális külsõ felvételében. Ta-

lán annyi megkockáztatható, hogy a

rockerek és a punkok szimpatizánsai

korán kezdõk, míg az átlagosak és a

yuppiek kedvelõi ráérõsebben élik az

életüket, késõbben költöznek el ott-

honról, késõbb szánják rá magukat

megállapodottabb párkapcsolatra.

Hol laknak most, és milyen 
lakásba vágyódnak a jelenlegi

„szigetlakók”?

A kilenc tipikus ház fotóját tartalmazó

stíluslap (1. képmelléklet) alapján a

megkérdezett 309 fiatal harmada egy-

emeletes, kertes házban lakik, 27%-uk

panelházban, további 21% pedig úgy-

nevezett kockaházban. Az egyes cso-

portok eltérése az átlagtól nem min-

denütt jelentõs, a kiemelkedõbbeket

közé tartozik, hogy a panelházakban

egy kicsit több punk, skinhead és

rocker él és kevesebb yuppie és desz-

kás, az utóbbiaknak viszont a villák-

ban magasabb a jelenléte. 

A következõ kérdés arra vonatko-

zott, hogy milyen házban lesz az elsõ

önálló lakásuk. Tekintve, hogy már a

megkérdezés pillanatában 20%-nak

volt saját lakása, és 24 éves korra te-

szik az elköltözést, a kérdés aktuális,

valóságos. A válaszok szerint a legtöb-

ben panelban kezdenek (26%), lakó-

parkba, vagy bérházba költöznek

(21+17=38%), vagyis 2/3-uk úgy látja,

hogy nagy társasházakban kaphat

megfizethetõ árú lakást. Valószínû,

hogy ezeket a lakásokat Budapesten

és a többi városban képzelik el. 

A „10-15 év múlva” kezdetû kérdés-

re adott válaszokban azt láthatjuk,

hogy harmaduk szüleihez hasonlóan

megszerzi az emeltes kertes házat,

vagy egy szép lakást egy lakóparkban,

és innen talán elszabadul a képzelet,

mert a jelenlegi 3%-ot kitevõ villala-

kók létszáma megsokszorozódik és

39%-ra emelkedik! A leglátványosabb

a panelházak „kiürülése” (27-rõl 3%-ra),

és a kockaházak elnéptelenedése

(21%-ról 5%-ra). A bérházak, lakó-

parkok, parasztházak 3–10%-os, ala-

csony népszerûség mellett, szám sze-

rint õrzik a lakóikat. Attól eltekintve,

hogy mennyire reális és mennyire ál-

modozás a távoli jövõt firtató kérdés-

re adott válasz, az világosan kirajzoló-

dik, hogy míg a közeljövõben társas-

házban, addig a távolabbi jövõben

80%-ban kertes családi házban gon-

dolkodnak a fiatalok. A választások

között nincs nagy szórás az egyes cso-

portokat illetõen, bár akad egy-két ki-

ugró érték, például a parasztházat a

megkérdezettek átlagosan 5%-a vá-

lasztotta, de a deszkásoknak 14,3%-a

igyekszik oda. A panelt csak 2% tartja

távlatosan vonzónak, a rockereknek

azonban 8,4%-a képzeli a jövõjét pa-

nelházban.

Az elemzés ettõl a ponttól kezdve

egy kicsit elszakad a tényszámoktól,

és a feltételezések tájára téved. Vajon

mi az oka annak, hogy ilyen elsöprõ-

en magas arányban döntenek a fiata-

lok a családi kertes ház mellett? Talán

a gyermekkori kertes ház visszaszer-

zésének álma, vagy a szülõk meg nem

valósított vágya, esetleg az amerikai

filmek mintája volt olyan vonzó?

Vagy a hazai polgári álom egy családi,

kertes ház, a zöldben játszó három

gyerekkel, és nyugati kocsival mun-

kából hazatérõ apukával? A társasház

miért ennyire népszerûtlen? Menekü-

lés a panel sivárságából, az elhanya-

golt lépcsõházakból, a szûkös, merev

terekbõl? Az elmúlt szocializmussal

együtt a kollektív házakat is el akarjuk

feledni? Kiterjedt kertváros bevásárló

központokkal és autóval: ez vonzó.

A hagyományos városi tér, a magas

beépítés, a sûrû élet inkább taszít.

A kívánatos jövõ villái a stíluslapon

eléggé eltérnek egymástól, ami a va-

gyoni szempontból hasonló „befekte-

tések” tulajdonosainak ízlésére is rávi-

lágíthat. A legtöbben a klasszicista vil-

lát választották (17%), ami okvetlen a

hagyományt testesíti meg, az oszlopok

és timpanon az építészet 2000 éves

motívumai, isteni, örök, klasszikus,

hagyományos jelzõkkel jár. A modern

villa a liberálisabban gondolkodók sa-

játja lehet, a tehetõsséget szintén kife-

jezi, a tágas kert, a nagy ablakok, a

nyugodt formák pedig a korszerû la-

káskultúra attribútumai, a lakberen-

dezési lapok által közvetített ideális

otthon képének egy megvalósult for-

mája. Érdekes, hogy a szecessziós vil-

la (7%, az Andrássy úti Egger villa)

mennyire „lemaradt” a versenyben,

talán azért, mert kétemeletes és ezért

bérháznak néz ki?
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5. táblázat. A havonta rendelkezésre álló
„saját pénz” összege a sor elején és végén



A Sziget fesztivál látogatóinak
öltözködési csoportjai

Diszkósok szimpatizánsai A legtöbb

mutatóban nem nagyon térnek el az

átlagtól, erõteljesebb tendencia nem

rajzolódik ki náluk. A kétharmadában

fiúkból álló csoport tagjainak fogyasz-

tói stílusára jellemzõ, hogy õk költe-

nek a legtöbbet ruhára (19,4%), és õk

vágynak kertes házba, leginkább

klasszicista villába (24,6%), tehát fon-

tos nekik a szép megjelenés.

Punkok szimpatizánsai A többségé-

ben fiúkból (63%) álló csoport tagjai

a fiatalabb korosztályhoz tartoznak, a

középiskolai és felsõfokú végzettségû-

ek aránya 60/40% körüli. Közel felük

budapesti lakos, az átlagnál magasabb

arányban élnek panelházakban és

kertes házakban. Pénzben a legrosz-

szabbul eleresztett csoport (61 400

Ft/hó) mégis õk költik a legtöbbet

szórakozásra (29,7%), korán veszítik

el a szüzességüket (15,9 éves kor-

ban), és korán állnak munkába (20

évesen). Szegény, de szabadságra,

önállóságra vágyó fiatal fiúkból álló

csoport.

Skinhead szimpatizánsok A kapott

értékek eloszlása szinte sehol sem tér

el az átlagtól. A települések között a

vidéki városokban sokkal többen él-

nek az átlagnál (50,6%). Az eszményi

háztípus számukra a kertes ház, ab-

ban is a huszadik században épült

nem kirívó külsejû épület. Az átlagos

iskolázottságú, idõsebb korosztályhoz

tartozó fiatalok alkotják ezt e csoportot.

Yuppie szimpatizánsok Ez a minta

nagyon sok értékben tér el az átlagtól,

igen jellegzetes. A fiú/lány arány

60/40%, és a legidõsebb a többi cso-

porthoz képest, a legkevesebb 19

évesnél fiatalabb és a legtöbb 25–29

éves van közöttük. Õk messze a legis-

kolázottabbak a 73,9/26,2 felsõfokú/

középfokú végzettségû arányukkal, és

a legtöbben tõlük jönnek villalakásból

és még többen fognak a késõbbiek-

ben is villában lakni, és a legmaga-

sabb az egy fõre jutó saját rendelkezé-

sû pénzük (95 000 Ft/hó). Minden

életeseményük ½-1 évvel késõbb kö-

vetkezik be az átlagnál, késõbb álnak

munkába (talán amiatt is, hogy egye-

temre járnak), késõbb költöznek el

otthonról, késõbb kezdenek együtt él-

ni a párjukkal. Gazdag, megfontolt,

sikeres csapat.

Rockerek szimpatizánsai A minta

tagjai nagyon fiatalok és a legalacso-

nyabb az iskolai végzettségük is

(69,2/20,6% felsõ/középiskola). Jel-

lemzõ rájuk hogy többen laknak vi-

déki városban, azon belül is panelben

(34,6%). Viszonylag kevesen vágynak

közülük kertes családi házba, villába

és ugyanakkor többen még panelház-

ba is mennének! A rocker szimpati-

zánsok szegények (70 500 Ft/hó) és a

legfiatalabban költöznek el otthonról,

legkorábban, 16 évesen kezdik a ne-

mi életet, és legfiatalabban állnak

munkába.

Deszkások szimpatizánsai Ebben a

csoportban a lányok vannak többség-

ben (46,0/54%) és õk messze a legfia-

talabbak, a saját csoportjukon belül

59,2%-os a 19 éveseknél fiatalabbak

aránya. Többen élnek Budapesten, és

érdekes módon közülük igyekeznek a

legtöbben parasztházba (14,3%). A töb-

bi mutatójuk nem tér el az átlagtól. 

Alterek szimpatizánsai Az alternatív

stílusú ruházatúakra szavazók között

túlsúlyban vannak a lányok

(43,5/56,2), és a magasabb iskolai vég-

zettségûek (42,0/56,5% közép/felsõ).

Átlagosak szimpatizánsai Ebben a

mintában az idõsebbek vannak túl-

Budapest

* klasszicista villa: 17%
modern villa: 14% szecessziós villa: 7% 

(41. 42. 43. kérdõív.)
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súlyban, és olyanok, akiknek magasabb

az iskolai végzettsége (39.2/59,6%),

és a legkésõbb szerzik az elsõ szexuális

tapasztalatot (16,9 év), és késõn köl-

töznek el otthonról.

A szimpatizánsok elemzésének
összefoglalása

Azt tételeztük fel, hogy több mint

15% „átlagos” kinézetû fiatal van, de

a vizsgálat szerint a szakértõk, vagyis

a Sziget-látogatók becslése szerint ez

17,2%, ami ugyan annyi, mint a ka-

posvári kutatásban talált érték. Való-

ban itt számszerû egyezés van, és azt

is mondhatjuk, hogy ez a 15–20% fia-

tal nem sorolható egyik szubkulturális

csoportba sem. A fiatalok kinézet sze-

rint elkülöníthetõ csoportjai azonban

életmódban sem térnek el egymástól

(lásd életesemények majdnem azonos

bekövetkezése), ezért többségük nem

nevezhetõ szubkultúrának. A csopor-

tok megkülönböztetésére inkább az

jellemzõ, hogy azonos a viseletük,

azonosak a szokásaik a külsõségeik.

Úgy is fogalmazhatjuk, hogy az egyes

csoportok a szubkultúrák stílusára

épült üzleti stílusnak, a termelõk és

szolgáltatók által kínált tipikus stílusú

javak fogyasztói, tehát nem a szub-

kultúrák életformáját valósítják meg,

hanem csak a stílusukat vásárolják

meg, fogyasztják, viselik.

A fogyasztói és „viselési” szokások

hasonlósága mellett kitapintható még

egy összefüggés. Úgy tûnik, hogy az

években és a tapasztalatokban megra-

gadható életkor, az iskolázottság, az

anyagi javak birtoklása többé-kevésbé

együtt fordul elõ a vizsgált minta több

csoportjában, így megfogalmazhatunk

néhány szabályszerûséget.

Kétszer négy állítás:

1. A deszkások a legfiatalabbak, de a

punkok és a rockerek is fiatalok

2. A rockerek és a punkok kezdik leg-

korábban a felnõtt életet.

3. A rockerek és a punkok a legala-

csonyabb iskolázottságúak

4. A punkok és a rockerek a legszegé-

nyebbek, utánuk jönnek a deszkások

5. A yuppiek a legidõsebbek, utánuk

jönnek az átlagosak, az alterek és disz-

kósok.

6. A yuppiek talán egy kicsit késõbb

kezdik a felnõtt életet a többieknél

7. A yuppiek messze a legiskolázot-

tabbak, utánuk jóval jönnek az átla-

gosak és az alterek

8. A yuppiek a leggazdagabbak, utá-

nuk jönnek a diszkósok

Ezen állítások alapján néhány követ-

keztetést kockáztathatunk meg. Be-

igazolódott az a régi mondás, hogy

„fiatalság – bolondság!” A szélsõséges

megjelenésû punkok és rockerek

ugyanis többségében fiatalok, míg a

yuppiek, átlagosak, alterek és diszkó-

sok az idõsebb korosztályhoz tartoz-

nak. A deszkások a jobbmódú, a pun-

kok és rockerek pedig a szegényebb

fiatalok. 

A diszkósok, átlagosak és alterek is-

kolázott, nem kirívó, feltûnõ öltözkö-

désû, idõsebb fiatalokból összetevõdõ

csoportok a yuppiektõl például abban

térnek el, hogy nem öltözködnek

olyan „hivatalosan”, felnõttesen, amit

talán azért is tehetnek meg, mert a

munkájuk nem kívánja meg, de lehet,

hogy ez csak ízlés kérdése. Az ízlésbe-

li eltérést úgy fogalmazhatjuk meg,

hogy például a diszkós lányok egy ki-

csit szexibbek, a fiúk divatosabbak, az

alteresek pedig érdekesebb, fûszere-

sebb darabokat vesznek föl, olyano-

kat, amelyek inkább a lelki tulajdon-

ságaikat fejezik ki.
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7. táblázat. Jellegzetes csoportok jellegzetes változói
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3. táblázat. A nyolc szubkulturális stílus szimpatizánsainak háttérváltozói százalékban kifejezve



8. táblázat. Az öltözködési stíluslap (párokat ábrázoló) korrelációja




