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lön tanulm ányt érdemelne ezek fejtege
tése, összevetése a Futóhomokkal. Bősé
ges tárházát találnánk az időtálló, ma is
korszerűnek minősülő megállapításainak.
Most csupán két problémakörre szeret
nék utalni: a tanyakérdésre és a városia
sodásra.
Nem m intha nem lenne módosulás, el
képzelés-változtatás a korábbi álláspont
jához képest. Szükségszerűen van. Ezeket
megszabta a történelm i-társadalm i kör
nyezet megváltozása, a szocializmus épí
tése, a fejlett szocialista viszonyok egyre
érezhetőbb hatása. Ezek nyomán más
megvilágításba került a tanyaproblém a
is. 1957-ben a harm adik kiadás Előszavá
ban számos tény újraelemzése során meg
állapíthatja ugyan, hogy eredeti állás
pontja a tanyakérdésben alapjában vé
ve helyes, és a szocialista átalakulás
szempontjából sem egyértelműen aka
dály a tanyarendszer. Szembeszáll az öt
venes években a tanya mesterséges el
fojtása m ellett lándzsát törő dogmatikus
irányzat hívei ellen (és ez jórészt önkri
tika is, hiszen a Tanyai Tanács elnöke
volt, maga is részese a mezővárosi ha
tárrészek „szétparcellázásának”, „községesítésének”), egyoldalúnak látja ezt a
megítélést, és a Futóhomok anyagát e
tekintetben jól h aszn o síth atn ak ítéli
meg. Bizonyos korrekciókra azonban
szükség van. A Futóhomokban a tanyarendszerről kifejtett megállapításaiban
érezhetők túlzások, egyoldalúságok. Ezt a
korrekciót — úgy érzem, a kelleténél ki
sebb m értékben — elvégzi a Város ég vi
dékében is.
Az életszínvonal fejlettségének, egyegy táj életének jelentős meghatározója a
város. A város centrum is, ipari, kereske
delmi, kulturális, egészségügyi centrum.
De hogy milyen a vonzása, milyen a ki
sugárzó ereje, az nagyon sok mindentől
függ. A Duna—Tisza köze nem bővelke
dett nagyvárosokban a Futóhomok meg
írása idején, de 20 évvel később is csak a
városiasodás „biztató jeleit” látni: néhány
üzem letelepítését, a kereskedelmi háló

zat növelését, elszórtan egészségügyi léte
sítményeket. A Város és vidéke című
m unkájában m ár a felgyorsuló ütemet
regisztrálja. „Lázas tevékenységről” ír,
„sürgős-fontos” beruházásokról tud; to
vábbi ösztönzéseket sugall. Városközpon
tokra épülő urbanizációs településhálóza
tok kiépítésének szükségességét sejtette
meg a Futóhomokban sorra vett várostí
pusok bemutatásakor, de ennek követke
zetes harcosa igazán élete utolsó 10—15
évében lett. A hatvanas évek és a hetve
nes évek fordulóján m ár láthatta a h a j
dani mezővárosok átalakulását, korszerű
södését. Látnia kellett, hogy Kecskemét
nem „sziget” többé, ahol néhányan, a
„kiművelt emberfők” munkálkodnak e
város szellemi értékeinek gyarapításáért.
Figyelte és segítette, m ert ebben az ő
nagy álmát, a pairasztság emberi, szelle
mi felemelkedését nyugtázhatta. A Du
na—Tisza köze minden tájegysége a szorcializmus viszonyai között erjedésben,
mozgásban, fejlődésben van.

Losonczi Á g ne s: Az életm ód

az időben, a tárgyakban

▼
H atnak az új feltételek. S egyre hatá
rozottabb szándékot ölt az Emberül élni
gondolata. Az, ami Erdeinek talán a leg
főbb minőségelve volt a Futóhomok írá
sánál. A Futóhomok tanulságai nehezen
összegezhetők egy-két oldalon. Hiszen a
lényegeseket látta meg a Bácskában, a
Duna-mellékben, a Pest-Buda-vidékben
is. Az azonban mégsem volt véletlen,
hogy a középpontba a homokkal való he
roikus küzdelmet állította. Ezt emeltem
ki ón is, hiszen a homokon a gondok ma
is szorítanak, bár jórészt más jellegűek,
miint a harmincas években. De ma is van
nak, akik — Erdei szellemében — meg
hallják e táj népének szaváit, megérzik e
táj ízeit, megértik szellemét és egyben
vállalják „a változás — megőrzés” nem
köninyű feliadatát.
(Akadémiai Kiadó, 1977.)
Dr. Gajdócsi István

és az értékekben
A kissé túlbonyolított cím, meglehet,
némelyeket elriaszt Losonczi Ágnes
könyvének elolvasásától. K ár lenne. A
könyv ugyanis — címével ellentétben —
jó stílusban íródott, jól olvasható. És

ami ennél is fontosabb: igen sok, tudományosan megalapozott információt
közöl a mai magyar társadalom életé
nek alighanem legizgalmasabb területé
ről, s igen sok megismerésre és tovább-
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gondolásra érdemes gondolatot, követ
keztetést tartalm az.

▼
A könyv a Szociológiai Kutató Intézet
m unkatársainak egy csoportja által 1968—
70-ben folytatott Békés megyei életmódvizsgálat anyagára épül (a csoport
vezetője a szerző volt); ennek eredm é
nyeit összegezi, elemzi, az itt nyert ada
tokból kialakult kép problematikus pont
jain nyomoz tovább, az itt feltárult je
lenségek gyökereit kutatja. Nem egysze
rűen leíró, hanem egyszersmind értel
mező, problém afeltáró szociológia tehát
— s ez az egyik legfőbb értéke.
Igaz, a Békés megyei életmódvizsgá
lat m ár eleve úttörő jelentőségű szocio
lógiai munka volt. Magyarországon (s az
általunk ismert külföldön) ezt megelő
zőleg nem folyt ennyire komplex élet
módvizsgálat. Az empirikus kutatások
az életmódot többnyire vagy az anyagi
javakkal való ellátottság szempontjából,
vagy a magánéletben, főként a szabad
idő felhasználásának aspektusából vizs
gálják. Az elméleti szociológia viszont
rendszerint a tudati tényezőkre helyezi
a hangsúlyt. Mindkét kutatási irány már
eddig is sok hasznos és fontos ered
ményt hozott (és hoz bizonyára a jövő
ben is), egyik sem mentes azonban —
természeténél fogva nem is lehet men
tes — bizonyos egyoldalúságtól. Már ki
induláskor termékenynek ígérkezett te
hát egy olyan, új munkahipotézis ki
dolgozása, amely a kétfajta megközelí
tésmód módszertani és elvi eredményeit
mintegy összesíti, egyszersmind tovább
is lép: az életmódot olyan komplex egy
ségnek fogja föl, amelybe beletartozik
a mindennapi élet egésze — az anyagi
körülmények, a tudati tényezők, a m un
ka, a kultúra, a szabadidő, a magánélet
és a társasélet.

▼
Losonczi Ágnesék munkahipotézisük
megalkotásakor abból a tételből indul
tak ki, amely szerint az életmód nem
más, mint annak a módja, ahogyan az
emberek életüket napról napra ú jrater
melik. Ez a látszatra egyszerű képlet
azonban, ha közelebbről megnézzük, tu
lajdonképp sokváltozós függvény. Hiszen
az élet újraterm elésének módját — köz
napibban: az emberek életvitelét — ob
jektív körülmények és szubjektív tö
rekvések formálják. A lakítja a makrovilág — társadalom — állapota, amely
ben az ember él, a szűkebb környezet
(munka- és lakóhely, család, baráti kör)
viszonyai, az egyénnek a társadal

91

mi munkamegosztásban és szűkebb kör
nyezetében elfoglalt helye, jövedelme,
kulturáltsága, a hagyományok, amelye
ket — sokszor nem is tudatosan — kö
vet vagy tagad, a célok, amelyeket el
szeretne érni, az értékek, amelyeket kü
lönösen fontosnak tekint. És mindezek
a tényezők szüntelenül változnak, ala
kulnak — a magyar történelem közel
múlt évtizedeiben különösen gyorsan,
dinam ikusan változtak.
Lévén az életmód történeti termék,
vizsgálatánál aligha nélkülözhető a tör
téneti szempont érvényesítése. A Békés
megyei vizsgálat (s Losonczi Ágnes köny
ve) módszerének alapjaiba építi be ezt
a szempontot. És nemcsak azért, mert
Losonczi Ágnes — mintegy visszanyo
mozva az időben — könyve első feje
zetében kísérletet tesz egy történelmi
életmód-tipológia felvázolására, a fő tá r
sadalmi osztályok, s ezek belső réteg
zettsége szerint. (Sajnálatos módon ez a
könyv legegyenetlenebb, legheterogénebb
fejezete. Jóllehet a szerző, elismerésre
méltó módon, árnyalt és sokrétű ábrá
zolásra törekszik, a tudományos források
szűkössége, hiányossága m iatt gyakran
kényszerül arra, hogy a m últ valóságá
nak tényei helyett szépirodalmi forráso
kat — például Jókai-regényeket —, te
hát a „valóság égi m ását” használja a
tudományos forrásokkal egyenértékű bi
zonyítékként; ezért a szellemes elemzés
helyenként spekulációba csap át. Ez per
sze nem annyira a jelen, m int inkább a
múlt szociológiájának, a történettudo
m ánynak bizonyos hiányaira utal.) Első
sorban azért beszélhetünk a Békés me
gyei vizsgálatnál a történeti szempont
szerves és következetes érvényesítéséről,
mert itt az állapot felderítése szoros
egységet alkot a folyamat kutatásával,
vagyis annak a vizsgálatával, hogy: mi
ből lett az, ami van, hogyan és miért
vált éppen ilyenné, hogy a hagyományok
és változások dialektikus kavargásában
milyen tendenciák érvényesülnek a leg
erősebben, melyek vannak elhalóban és
melyek kibontakozóban?
Minden bizonnyal ennek a komplex és
történeti megközelítésnek köszönhető,
hogy a békési életmódvizsgálat eredmé
nyeinek összegezésekor Losonczi Ágnes
nek és m unkatársainak sikerült elkerül
niük az életmóddal foglalkozó tudomá
nyos m unkák és publicisztikus írásművek
két nagy buktatóját: a lapos moralizálást egyfelől, a nemkevésbé lapos, vulgá
ris determinizmust másfelől. Abból a
m arxista alapelvből indultak ki, hogy
az életmód form álásának lehetőségeit a
történelmileg kialakult, objektív társa
dalmi-gazdasági körülmények határozzák
meg, de ahogyan az emberek ezekkel a

KÖNYVEKRŐL

lehetőségekkel élnek (vagy nem élnek),
amiképp a lehetőségeken belüli alternatí
vák között választanak, amilyen irányba
a lehetőségek határait tágítani igyekez
nek, m ár számos szubjektív — az objek
tíve adott körülményeknél hol mozgé
konyabb, hol konzervatívabb — ténye
zőtől függ. S e tényezők vizsgálatánál
Losonczi nem az ítélkező, hanem a meg
értő, a magyarázó, de ugyanakkor a szo
cialista fejlődés, az élet jobbítása iránt
elkötelezett kutató álláspontjára helyez
kedik.

▼
A vizsgálat az életmódot meghatározó
és befolyásoló tényezők bonyolult komp
lexumából három, egymással szorosan
összefüggő mozzanatot emelt ki: a szük
ségleteket. a szükségletek kielégítésére
irányuló aktivitást, valam int az életszer
vező elveket (értékeket, aspirációkat).
S jóllehet a munkahipotézis a szükségle
teket fölöttébb összetetten értelmezte, az
eredmények egyértelműen azt m utatják,
hogy az első helyet minden területen az
elemi létszükségletek — a táplálkozás,
az öltözködés, a lakás — s az ezek ki
elégítésére irányuló törekvések foglal
ják el.
Fölösleges itt most azt bizonyítgatni,
hogy ezek az elemi szükségletek is mi
nőségileg más, magasabb szinten jelent
keztek a vizsgálat idején, m int fél- vagy
akár negyedszázaddal korábban jelent
keztek volna. Sokkal lényegesebb annak
tudomásul vétele, hogy ezeknek az elemi
létszükségleteknek a kor színvonalán
való kielégítése a nagy többség számára
még nem magától értetődő, nem m inden
ki számára egyformán elérhető, s mint
áhított cél, igen jelentékeny erőfeszíté
seket igényel. Következésképp indokolat
lan nálunk — tömegméretekben — pa
zarló fogyasztásról, presztízsfogyasztásról
beszélni; sokkal értelmesebb a történel
mileg felhalmozódott hiányok pótlását
célzó fogyasztásról gondolkozni, melyet,
igaz — gyakran fölöttébb áttételes, ne
hezen kim utatható módon, máskor direkt, közvetlen formában — túlkom pen
záló, presztízs-motívumok is színeznek.
Minden bizonnyal az évszázados sze
génység, a nagy többség számára még
személyes élményt jelentő, viharos tör
ténelmi közelmúlt hagyatéka, hogy a
jól-lét (vagyis a boldogság) fogalma so
kak tudatában egyszerűen a jóléttel, a
létbiztonsággal azonosul. Ez a jólétre és
biztonságra való törekvés világlik ki az
értékorientációs vizsgálatok adataiból is:
a Békés megyei felnőttek óriási több
sége, kivétel nélkül minden társadalmi

csoport és réteg, valamennyi korosztály
— beleértve a harmincasokat, sőt a csa
ládos huszonéveseket is — az állandóság,
a létbiztonság, a szolidan, megalapozot
tan növekvő jólét, az érzelmi és erkölcsi
stabilitás értékeit tartja a maga számára
a legfontosabbnak.
Itt azonban érdekes kettősség figyel
hető meg. Mintha a békésiek a jelen
megállapodottságát a jövő mozgalmassá
gának ábrándképeivel kompenzálnák. A
következő nemzedék — gyermekeik —
szám ára ugyanis a magukétól merőben
eltérő életet képzelnek el: magasabb tá r
sadalmi státust, minden tekintetben sok
kal gazdagabb életet, nagyobb m űvelt
séget, lényegesen magasabb iskolai vég
zettséget. Ügy tűnik, hogy — különösen
a fiatalabbak — saját lehetőségeiket a
reálisnál szűkebbnek, egysíkúbbnak ér
zik, gyermekeik lehetőségeit viszont ir
reálisan tágnak, m ár-m ár parttalannak
képzelik. (Miközben — mint ez különö
sen H. Sas Judit családszociológiai vizs
gálatából kitetszik — kevéssé ismerik
a gyermekekkel kapcsolatos elképzelések
realizálásának útjait-módjait.)
Ez a kettősség nem látszik éppen meg
nyugtatónak. A felnőttek oldaláról a
stagnálás, a beszűkülés, a konzervati
vizmus felerősödésével fenyeget. A gyer
mekekkel kapcsolatos vágyak irrealitása
viszont sokféle személyes csalódás, csa
ládi konfliktus, társadalm i feszültség
okozójává válhat.
Nagyon fontos ezekre a jelenségekre
idejekorán felfigyelni, és azoknak a hú
zóerőknek a teljesebb érvényesüléséről
gondoskodni, amelyek e veszélyek el
h árítását segítik, s az életet teljesebbé,
gazdagabbá, színesebbé teszik.
A Békés megyei életmódvizsgálat ta 
pasztalatai azt m utatják, hogy ezek a
húzóerők, az anyagi természetű szükség
letek mind jobb kielégítése mellett: a
kultúra (amely sokkal tágabb fogalom az
iskolai végzettségnél, de még a m űvelt
ségnél is), a demokratikus közélet és az
értelmes munka.

▼
Csak címszavakban utalhattam itt
Losonczi Ágnes könyvének néhány fon
tos tanulságára. A könyv ezeknél sokkal
gazdagabb, izgalmasabb, tanulságosabb.
A társadalm i élet kérdéseivel elméletileg
vagy gyakorlatilag foglalkozóknak feltét
lenül érdemes elolvasniuk.
(Gondolat Kiadó, 1977.)
Koroknai Zsuzsa

Új folyóirat: a Propagandista

M egjelent az MSZMP KB
Agitációs és Propaganda
Osztálya folyóiratának, a
Propagandistának első szá
ma. Az új folyóirat első
sorban azt tekinti felada
tának, hogy segítse a pro
pagandisták, a pártoktatók
elméleti és gyakorlati te
vékenységét, fejlessze mód
szereiket. teret adjon a
propagandamunka szám ára
nélkülözhetetlen tapaszta
latcseréhez. „Hivatását ak
kor tölti be a folyóirat —
írja Győri Im re a folvóirat m egindulását köszöntő
soraiban —, ha mindazok,
alkik a párt politikájának
és ideológiájának terjeszté
sével foglalkoznak, akik a
politikai oktatás különböző
szintjén, minit társadalm i
munkások, vagy m int hiva
tásos párt-, egyetemü és fő
iskolai oktatók dolgoznak,
kérdéseikre, tartalm i és
módszertani problém áikra
a «•Propagandista*1 hasáb
jain elméleti és gyakorlati
választ k a p n a k . . . A folyó
irat szerkesztésében tükrö
ződjön az a követelmény,
hogy pártunk eszmei-poli

tikai nevelő m unkájának
középoontjában az «-élő
marxizmus« oktatása, ter
jesztése áll.”
Köszöntve új testvérfo
lyóiratunk, a Propagandis
ta megjelenését, ehhez kí
vánunk mi is jó m unkát:
színvonalas,
az
alkotó
marxizmus—leninizmus el
sajátítását és elsajátíttatá
sát eredményesen segítő fo
lyóiratszámokat.
Az első szám cikkei a
Nagy Októberi Szocialista
Forradalom 60. évforduló
jához kapcsolódnak. Vass
Henrik A szocialista inter
nacionalizmus — a szocia
lista országok államközi
kapcsolatainak alapelve cí
mű cikkében vázolja a pro
letár
internacionalizmus,
valam int a szocialista nem
zetek kialakulásának törté
nelmi folyamatát. K ritizál
ja azokat a nézeteket, am e
lyek az állami szuverenitás
eszméjét szembe akariák
állítani a szocialista inter
nacionalizmussal.
Bemu
tatja, hogy a szocialista or
szágok kapcsolatainak fej
lődése során m iként való
sul meg a nemzetközi és a

eredő tartós előnyöket. A
hosszú távú gazdaságpoliti
ka szerves részét képező
1T. sz.)
szelektív fejlesztés tehát
szükségképpen tartalmazza
azt a törekvést, hogy inten
konyság javításának érde zívebbé
tegyük bekapcsoló
kében a termékszerkezet dásunkat
a
nemzetközi
átalakítására irányul, hogy munkamegosztásba.
eredményesebben használ
A szelektív fejlesztés
hassuk ki a hazai term elé leglényegesebb tartalm i je
si feltételeket és a nemzet gye — fejti ki a szerző —
közi
munkamegosztásból olyan termékcsoportok ki-

G oldperger István: A szelektív gazdaságfejlesztés
követelményei és feltételei
(Közgazdasági Szemle, 1977.

A lehetséges fejlesztési
célok közötti válogatás —
a szelektivitás — a szocia
lista gazdaságpolitika egyik
alapvető követelménye. A
szelektív gazdaságfejlesz
tés a népgazdasági haté

nemzeti érdekek, korszerű
egysége.
Lipkovics Károly cikke a
Nagy Októberi Szocialista
Forradalom által megnyi
tott új korszak alapvető je
lentőségű kérdését, a békés
egymás mellett élés folya
m atának alakulását tár
gyalja. Wirth Ádám írása
azt vizsgálja, hogy mi az
általános és mi a sajátos a
különböző országokban vég
bement szocialista forradal
makban.
A folyóirat Konzultáció
rovatában Kovács László az
„eurokommunizmus” értel
mezése körüli vitákat vá
zolja. Elemzi azokat a kö
rülményeket, amelyek kö
zött ez a fogalom megszü
letett, s szembesíti a kü
lönböző álláspontokat.
A propagandamunka mód
szertani kérdéseit tárgyaló
rovaltban Bartha Lajos e
rovat m unkájával kapcso
latos gondolatait írja le.
Tráser László cikke a po
litikai meggyőződésnek az
ideológiai munkában betöl
tött szerepét vizsgálja.
A folyóirat Rólunk van
szó című rovata a propa
gandisták m unkájának ese
ményeiről számol be.

