Losonczi Ágnes:
Az ember
Esszék az időről
Losonca Ágnes köztudottan soha sem
felelt meg maradéktalanul a szocioló
gus közkeletű fogalmi kliséjének, mi
vel folyton felrúgta szakmája kötelező
nek tartott szabályait. O ugyanis min
dig „az egészet”, „a szétbontott világ
nak az emberi életben megélt egysé
get” kereste - szociológusként k Ez
úttal is így jár el. A hetvenes évekbeli
monográfiájára általa adott meghatá
rozás érvényesnek tetszik erre a mos
tani könyvére nézve is: „jwwnek nem
mindig korrekt, irodalomnak nem min
dig olvasmányos, elméletnek prakti
kus, praktikumnak túlságosan elméle
ti, tudománynak helyenként költészet,
költészetnek tudomány”.
A szociológus rendszerint nem ügyel
az időre és az emberi történések időbe
ni vizsgálatát szüntelenül a történészek
re hagyja. Losonczi Ágnes egész tudo
mányos életműve szembemegy ezzel
a konvencionális szociológus! beállí
tottsággal. Úgy tartja, nincs kizáróla
gosan jelen idejű társadalomvizsgálat,
mivel „a mát csak befejezetlen múltjá
val együtt lehet megérteni. Annál is in
kább. mert a múlt mindig befejezet
len". A kötet első felét az idő fogalmá
nak többoldalú vizsgálata tölti ki, ahol
a szerző érinti a személyes, a kollektív,
valamint a történelmi idő problémá
ját, továbbá az időhöz fűződő emberi
viszony kérdését. Külön kitér Losonczi
37 idő raoasztalati foealmára fidőszá-
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lozofikus fejtegetéseinek elbeszélői mo vétlenül a tárgyát. Szó esik a könyv
dorához. A Losonczi Ágnes teljes tu ben az elhagyott gyermekek (kama
dományos életművét és sajátos szoci- szok) kezelésének egyes intézményei
ológusi éüioszát felvillantó, azokat ösz- ről, a nagyvárosi köztér politikai fel
szegző munka az utóbbi évek talán leg ügyeleterők a szocialista tömegkultú
fontosabb hazai társadalomtudomá ra üzemeltetéséről (bulvársajtó, a Kék
fény című tévéműsor), a Kádár-kori fo
nyi olvasmánya.
(Holnap K iáéi Budapest, 2009. 320 ol gyasztói társadalomról é> a csövesek
által fémjelzett ifjúság! marginalizáló
dal, 3900B)
dás korabeli diskurzusáról.
A mindennapok életgyakorlatait át
Horváth Sándor;
itató hatalmi közbeszéd szabta meg
Kádár gyermekei
1 forvátb szerint az ezen hatalmi osz
Ifjúsági lázadás a hatvanas években tályozásnak (és szán ke ionálásnak) ki
szolgáltatottak öntudatát, valamint az
A társadalomtudományos történetírás általános társadalmi megítélést egy
az 1970-es és az 1980-as években szem aránt. Ily módon jöhetett létre az a faj
betalálta magát a „nyelvi fordulat” ki ta közmeggyőződés, mely szerint .“><>
hívásával, amikor is választásra kény után a hatvanas években újból volt ge
szerült. A kvalitatív megközelítések nerációs lázadás.
Horváth a kultúratörténeti (New
előnyben részesítése kínálkozott egyik
lehetséges megoldásként ebben a hely Cultural History) megközelítés ered
zetben. A szemléletváltás az addig ményeként meggyőzően cáfolja a to
dogmaként ható megannyi elképzelés talitarizmus-elméletnek a diktatúra ta
megrendülésével esett egybe, például pasztalatát. illető állítását, ö sem men
azon elgondoláséval is, mely szerint a tes azonban a determinizmus „bűué-
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