
Ifjúsági közösségfejlesztés
a ’80-as évektől napjainkig

Bevezető
Ezzel  a  témával  akkor  van  értelme  foglalkozni,  ha  segítséget  tud  nyújtani  az  ifjúság
közösségfejlesztők  mai  gondjainak  kezelésében.  (Azonban  az  ifjúsági  közösségfejlesztés
főiskolás, egyetemi közegben való dolgait legfeljebb, csak érintem.)

A mondandómat négy fő részre osztom:
I. Először is kell egy tematikus „időlétra”, hogy érthető legyek. Ezen belül kell egy, ami 

a gazdasági-társadalmi hátteret vázolja föl (I.1). Aztán kell egy, ami tisztázza az 
ifjúsági közösségfejlesztés egymást követő stációit (I.2).

II. Másodszor ki kell listázni az ifjúsági közéletfejlesztés általános céljait, feltételeit és 
feladatait.

III. Harmadszor áttekintem, hogy ezek tartalma miben változott illetve, hogy miket 
jelenthetnek ezek a tartalmak a mának.

IV. Negyedjére a személyiségfejlesztés kiemelkedő közösségi feladattá vált kérdéseivel 
foglalkozom.

I. Tematikus „időlétra”

I.1 A társadalmi-gazdasági háttér „időlétrája”

• ’68-tól Az „új gazdasági mechanizmus” illetve egy sajátos fogyasztói társadalom (a 
„legvidámabb barakk”).

• ’73 Globális „Olajválság”.
• ’79 Neoliberális világkapitalizmus – lebomló jóléti kapitalizmus – államszocialista 

adósság-csapda.
• A ’80-as évek elejétől komplex magyar válság – reform-korszak.
• ’83 Reagani „csillagháborús terv” – fegyverkezési verseny – az adósságcsapda 

végzetessé válása.
• ’85 Az államszocialista világ-rendszer felbomlásának megkezdődése.
• ’88-89 A magyar államszocialista rendszer teljes felbomlása. A KISZ megszűnése.
• ’89-90 Rendszerváltás felülről. „Kiűzetés” az iskolák világából.
• ’95 Baloldali „színeváltozással” betagolódás a transznacionális tőkés világgazdaságba.
• ’98-tól Kísérlet a demokratikus antipopulista rendszer kiépítésére.
• 2008-tól Gazdasági világválság.
• 2010-től Az antidemokratikus populista NER kiépítése.
• 2015 A művelődési rendszer átalakítása.
• 2020-tól Pandémia.

A fogyasztóiság térhódítása és az egymást követő válságok gyors ütemben lebontják az addigi



társadalmi közösségek rendszerét. Megindul az alapvető emberi értékek „elértéktelenedése”, a
szocializációs folyamatok leépülése. A fiatalok viszonylag stabil – bár jellemzően kettős –
identitása tömegesen önvédő közönyé és személyes törődési igénnyé alakul át. 
Az  intézményes  (iskola-rendszeri)  ún.  ideológiai  közösségfejlesztés  lebomló  rendszere
helyébe nem épül ki új rendszer, aminek fordulóéve szerintem 1986. 
A legkomolyabb kísérlet egy új, demokratikus rendszer kiépítésére az első Orbán kormány
idején történik – komoly eredmények után, sikertelenül.

I.2 Az ifjúsági közöségfejlesztés stációinak „időlétrája”

• ’90-ig Iskolai közösségfejlesztés.
• ’84-től Közösségi alternatív iskolák, mozgalmi közösségek, körök (béke, zöld, kék és 

reform közösségek, körök – a „körök kora”).
• ’86-tól ’89-ig Demokratikus diákmozgalmi szerveződések.
• ’89-től ’95-ig Országos diákjogi szervezetek.
• ’95-től 2008-ig A fejlesztő ifjúsági civil szervezetek térnyerése. A települési ifjúsági 

(önkormányzati) közéletfejlesztés szisztematikus állami támogatása. A segítői és 
kortárssegítői kultúra térhódítása.

• 2010-től A független (demokratikus) ifjúsági szervezetek állami támogatásának 
megszűnése. 

• ’15-től A művelődésügy teljes átalakítása – feladataként az ifjúsági közösségfejlesztés 
felkarolásával – illetve a települési, helyi értékeken alapuló közösségfejlesztés a 
fiatalok bevonásával.

• ’20-tól Koronavírus hullámok, karanténokkal.

A közösségfejlesztési csoportokba, a szerveződésekbe és szervezetekbe bekapcsolódók száma
folyamatosan csökken, de a nélkülözhetetlen tevékenységeik szakmailag egyre fejlettebbek.

II. Az ifjúsági közösségfejlesztés általános céljai, feltételei 
és feladatai

Céljai:

• A csoport/közösség identitásának – MI tudatának – és önállóságának erősödése.
• A résztvevői személyiségének fejlődése. (A IV. részben ez önálló téma is.)

Feltételei:

• Infrastruktúra, finanszírozás.
• Személyi I. – a működésért és a fejlesztésért felelősök saját közössége.
• Személyi II. – Jól nevelt, motivált és aktív fiatalok.
• Idő és összeszedettség.
• Elméleti, módszertani és gyakorlati felkészültség.

Feladatai:

• Az igényeknek és gondoknak megfelelő tevékenység-kínálat biztosítása.
• A célok és szabályok folyamatos tisztázása.
• Együttműködés a célok valóra váltására.
• A közösség vezetési (és segítői) rendszerének működése.



• A beilleszkedés menedzselése.
• A kölcsönös empátia és a tolerancia közösségi szintű megvalósítása. A fontosság 

átélésére, az önbizalomra és bizalomra épülő kapcsolati háló kialakítása.
• Az adottságok és képességek tisztázása, fejlesztése a szerepek vállalásának 

folyamatában.
• A kommunikáció fejlesztése.
• Az egymásra való figyelés, a tudatos beszélgetés, vita, valamint a döntési képességek 

fejlesztése.
• Közös feladatfelmérés, tervezés, megvalósítás és értékelés fejlesztése.

III. Miben változott a fentiek tartalma az ifjúsági 
közöségfejlesztés stációinak „időlétráján” és miket 
jelenthetnek ezek a tartalmak a mának

• A konkrét célok társadalmi szinten tartalmilag sokszorosan átalakultak, de a lényegük 
nem változott.

• A feltételek társadalmi szinten tendenciózusan romlottak.
• A feladatok erőteljesen „szakmaisodtak”, sokkal nagyobb felkészültséget és munkát 

követelnek meg.
• Az ifjúsági közösségfejlesztés kulcsfontosságú feladatává vált a személyiségfejlesztés.
• (Itt végigkövetem a változások fontosabb összetevőit.)

IV. A személyiségfejlesztés a közösségfejlesztés 
kereteiben
Ez a tevékenység hangsúlyozottan pedagógiai, ami egyrészt az egyének autonómiáját célozza,
másrészt azt, hogy egészséges identitással rendelkező, integrált személyiségek legyenek. 
A tárgyi adottságokat a kezelhetőségük érdekében érdemes elkülöníteni testi (1), szellemi-
értelmi (2) és lelki (3) adottságokra.

1. A testi adottságok tekintetében:

• Fontos az egészséges életmód.
• Fontos az egyes „akadályozottságok” kezelése.
• A fizikum egyben minket tükröző sajátos felületünk is. Fontos, hogy úgy tudjunk 

megjelenni, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben.

2. A szellemi-értelmi adottságok fejlesztése főleg a következő 
adottság-köröket érinti

(„Hiába fürösztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat.” I.)

Jobban „mérhető” képességek:
• A különféle kvóciensek (intelligencia, kreativitás, stb.)
• Kombinációs és variációs képességek
• Analóg-képességek
• Memoriter képességek



Tapasztalható képességek:
• Kitartó vizsgálatra, elemzésre való képesség
• Intuíció
• Vérmérséklet
• Szellemesség
• „Lányos” és „Fiús” képességek

Rejtettebb képességek:
• Tehetség
• Fogékonyság

Mindezekre érdekes és vonzó tevékenységek struktúrái építhetők.

3. A személyiség belső világának, mélyebb rétegeinek fejlesztése

(„Hiába fürösztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat.” II.)

• Az individuális én és a társadalmi én viszonyának fejlesztése, az autonómia helyes 
értelmezésének kereteiben.

• Az én-nek két értelmezése a tudatos én és a végtelen én-egész. Ez utóbbinak pedig 
része a tudatalatti, a tudat-feletti, a transzcendens én. 

4. A fejlesztendő modern emberi személyiség szerkezetének egy 
egyszerű értelmezése

• Az egyéniség az önző individuum én és a bennünk létező – nem vagy nem teljesen 
tudatos – szellem és lélek szimbiózisa.

• Van egy ezt formáló és megismerhető hatásrendszer (input). Ennek alkotói természeti, 
környezeti és társadalmi elemek illetve ezek kombinációi.

• Amivel pedig a személyiség maga formálja ezeket, az a kommunikáció, a munka és az
alkotás.

• A befogadást és a megnyilvánulásokat (output) egy szükséglet- és igényhalmaz 
működteti, amiket a belső motivációs rendszer strukturál. Így jön létre a személyiség 
ösztönző rendszere.

• A személyiség megnyilvánulásainak (output) szabályzói közül a legfontosabbak a 
jellem, a vérmérséklet, az intelligencia és az európai tudatformák szerinti szellemi 
tartalmak.

Az európai tudatformák közül az etikát, a világnézetet és a nemzeti identitás emelem ki.

Hogyan értékelhetők, „mérhetők” a változások
1. A vegás felfogás szerint ezt mindenki maga teheti meg ún. önelhelyező koordinátákkal

(személyiség rang, alaptípus, kommunikációs kód, kommunikációs szint, 
vérmérséklet, autonómia, nőiség, férfiség, stb.).

2. Közismertebb Maslow szükséglet illetve állapot „piramisa”, ami lehetőséget nyújt 
egyféle állapot értékelésre.
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