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EREDMÉNYEK 

Bevezetés 

Ez a munka a szabadkai Közgazdasági K a r szervezésében megtartott, 
meghatározott témakörű szimpózionra készült, ebből következik a dol
gozat jellege is. Célom a teljességre való törekvés lehetetlenségének tuda
tában is, feltárni és a lehetőségekhez mérten nagyvonalakban bemutatni 
egy fiatal szociológiai ágazatban világszerte elért eredményeket, törekvé
seket és feladatokat. Éppen ezért az elmélyültebb fejtegetés egy-egy téma
körben szinte lehetetlen. Nemcsak a feldolgozott problémákat lehet to
vább részletezni, hanem egyes jellegzetes momentumok is kimaradtak, 
mint pl. az időmérlegkutatás-szabadidő (amivel a szimpozion egy másik 
résztvevője foglalkozik), vagy a család ill. a nők szemszögéből szemlélt 
életmódváltozások, gazdasági érvelések stb. A megközelítési módban 
érezhető, hogy a polgári és szocialista országok kutatási irányvonalak kö
zött párhuzamot vontam. N e m mindig hálás módszer ez, de esetünkben 
így figyelemreméltó eredményekhez juthatunk. 

A felhasznált irodalom legnagyobb része szerepel a mellékelt bibliográ
fiában is, de szükségesnek találom összegezni: 

A szociológia ágazatai — összeállította és szerkesztette Kulcsár Kálmán; Kos
suth Könyvkiadó, 1975. 

G. Glecerman: Lenin- és a szocialista életmód kialakulása — Társadalmi Szem
le, 1974. ápr. (61. old.) 

Pataki Ferenc: Kollektivizmus és szocialista életmód — Valóság, 1976. 6. szám 
(7. old.) 

Hankiss Elemér — Manchin Győző: Szempontok az élet „minőségének" szoci
ológiai vizsgálatához — Valóság, 1976. 6. szám (20. old.) 

Életkörülmények, életforma, életmód — Szemelvények a szocialista életmóddal 
foglalkozó Szovjet szociológiai irodalomból (Balázs István), Valóság, 
1976, 6. szám (35. old.). 



H. Sas Judit: Életmód és család. Az emberi viszonyok alakulása a családban — 
Akadémiai Kiadó, 1976. 

Szántó Miklós: Munkaidő csökkentés és életmód — Akadémiai Kiadó, 1974. 
Szovjet szociológia ma — Kossuth Könyvkiadó, 1971. 

Köpeczi Béla: Életmód és tudat — Társadalmi Szemle, 1976, 4. szám 
Szociológia, 1975, 1. és 2. szám. 
Elsődleges célunkat szem előtt tartva természetesen nem maradhatott ki a bib

liográfia sem, habár az sem teljes. Igyekeztünk csak a legújabb megjelent 
és beszerezhető irodalmat feltüntetni. A munkában, a zárójelekben fel
tüntetett számok mindenkor a bibliográfiára utalnak. 

A szerző 

Kísérlet az életmód fogalmának meghatározására 

Nálunk, de külföldön is, az utóbbi időben igen sok vita folyik az élet
módról és társadalmi sajátosságairól. A z életmód-szociológia, mint a szo
ciológia egyik szakterülete még igen fiatal és kiforratlan; fogalmi appa
rátusa nem kristályosodott még ki, de nagyfokú fejlődése máris kihatott 
a társadalompolitika, a társadalmi tervezés ösztönzésére is. Ma már az 
életszínvonal mennyiségi kutatói mellett központi helyet kap a polgárok 
magasabb, igényesebb életmódjának vizsgálata is. A z életmód-szociológia 
szemszögéből ez újabb elméletalkotást, módszertani-, összehasonlító elem
zéseket vont maga után. A szocializmus fejlődésével ez a kérdés szinte 
szükségszerűen előtérbe kerül. A z anyagi javak megteremtésében elért ha
ladással mind fontosabbá válik az egyén és a társadalom szempontjából 
is, hogy az ember hogyan él a rendelkezésére álló javakkal , milyen módon 
dolgozik, lakik, művelődik, szórakozik stb. A z életmód éppen erre a 
hogyanra utal, és nem téveszthető össze az életszínvonallal, amely az 
anyagi létfeltételeket, az objektív tényezőket jelöli. A z életmód és az 
életszínvonal azonosítását főleg a „fogyasztói társadalom" hívei fogadják 
el, mert szerintük az életmódot kizárólag az adott anyagi tényezők be
folyásolják. Velük szemben, az „újbaloldaliak" egyoldalúan a tudat ha
tását emelik ki. A z életmód szorosan összefügg a tudattal, de a társadalmi 
fejlődésben az objektív tényezőktől nem választhatjuk el. 

A tőkés társadalom képviselői hajlamosak felcserélni az életmód fogal
mát „életstílussal", amelyet minden ember maga választ. Toffler, amerikai 
szociológus, több kiadásban megjelent könyvében az életstílus sokfélesé
géről beszél („Future Shock") , ahol az embertől függ, hippi lesz vagy 
négerpárti, avagy entellektüel, illetve egészen más. Tudnunk kell, hogy 
a társadalom és az osztály életmódját a létviszonyok határozzák meg. 
„ N e m az emberek tudata az, amely létüket, hanem megfordítva, társa
dalmi létük az, amely tudatukat meghatározza" (Marx Káro ly : A po
litikai gazdaságtan bírálatához; Előszó, 1859). 



Első lépések 

Az empirikus társadalomkutatás kezdetével megindult az életmód tudo
mányos tanulmányozása is. Az első ilyen témájú marxista műként Engels 
„ A munkásosztály helyzete Angliában" 1845-ben megjelent klasszikus ta
nulmányát tekintjük. Ide tartozik Le Play összehasonlító szociográfiai 
munkája is: „ A z európai munkások".,, Tanulmányok az európai munkás
népség munkájáról, családi életéről és erkölcsi állapotáról." 1855-ből. Te
hát a kezdet átfogó, leíró kutatás volt. Ez a tradíció máig is megmaradt 
az angol szociológiában. (86) A z első konkrét lépéseket Belgiumban, majd 
Angliában tették a munkásrétegek társadalmi stitisztikai vizsgálatával, 
hogy végül is az „életminőség kutatása" az Egyesült Államokban bonta
kozzék ki századunk 30-as éveiben. A múlt század utolsó harmadában, 
előbb Németországban, Franciaországban, és majd a X X . századbeli ipa
rilag fejlett államokban állandóan gyűjtötték a társadalmi statisztikai 
adatokat. A z amerikai empirikus szociológia kezdeteire is jellemző volt a 
szegények, az „a l só" rétegek életstílusa iránti érdeklődés. (Chicagói iskola 
— 3. és 24.) Külön figyelmet érdemel a „viselkedési rendszer" kutatása, 
egy csoport tagjainak viselkedése egymással szemben és a csoporton kívü
liek iránt. A z életmódkutatást máshol a társadalmi rétegeződések keretein 
belül foglalták össze (50). 1929-ben megalakult, az első elnöki bizottság, 
hogy feltérképezze az amerikai társadalom különböző rétegeinek élethely
zetét, majd a 30-as évek második felében elkészült egy ún. „általános jó
ság index" segítségével az első összehasonlító felmérés a városok között. 
1952 óta az E N S Z minden évben kiadja: „ A világ helyzetéről szóló je
lentést". A 60-as évek elején a N A S A megbízásából egy harvardi kutató
csoport (Raymond Bauer vezetésével) a gazdasági jelzőszámok mintájára 
társadalmi jelzőszámokat dolgoz ki. 1966-ban, majd 1968-ban fontos ta
nulmányok jelennek meg (Bauer és Rüssel Sage Foundationtól). 1967-ben 
a kongresszus előtt már törvényjavaslat jelenik meg a rendszeres „társa
dalmi jelentések" készítésének programjáról. 

A szocialista országokban az életmódkutatásoknak nagy hagyományai 
vannak. A Szovjetunióban már az Októberi forradalom után elkezdő
dött, a társadalomvizsgálat keretein belül az uralkodó osztály és az egyes 
társadalmi rétegek életmódjainak feltárása. (64.). Lenin szerint: „min
den társadalmi rétegnek megvan a maga „életmódja", megvannak a maga 
szokásai, a maga hajlamai" (43: 388. old.) Később is a tervezésben igen 
megfelelő eszköznek bizonyult például az időmérleg-technika. Sztrumilin, 
már 1923-ban konkrét szociológiai kutatásokat végzett e téren. 

A második világháború után kevésbé foglalkoztak életmódkutatással a 
tudósok; az empirikus szociológia majd csak az 1950-es évek végén érez
teti hatását a szocialista országokban. Szovjetunióban Prudenszkij (1959) 



ismét időmérlegkutatásba kezd. Magyarországon Kulcsár Kálmán, Szántó 
Miklós, Losonczi Ágnes, H . Sas Júl ia és Sípos J . ér el újabb eredménye
ket (40, 61 és 72). Csehszlovákiában Mochonin végez réteg- és életmód
vizsgálatot. (48) Romániában Cernea az urbanizációt kapcsolja e téma
körhöz. (9). Ma már kifinomult elméleti és módszertani kutatásokkal ta
lálkozunk világszerte. Ezt nagyban elősegítette, hogy a szocialista orszá
gok egyöntetűen a marxista társadalomfilozófiára és azon belül a munka 
elsődleges szerepére támaszkodtak. (32). 

Az életmód kutatásának metodikai problémái 

Igen gyakran figyelhetünk fel az életmód kutatása esetében, hogy a többi 
szakszociológiai módszertannal szemben a kutatások nem kumulatív jel
legűek, hanem minden vizsgálat újra és újra a „kezdetekig megy vissza" 
(41—117 old.) elsősorban a vizsgálati problémák bonyolultsága miatt. 
A z elméleti, ill. a fogalmi előrehaladást, ugyanis nem követte megfelelő
képpen az empirikus adatelemzés. Ennek az ellentmondásnak a következ
ménye az is, hogy hitetlenkedve tekintenek a gyakorlati kutatások sike
reire, és maga az életmód fogalma is túlságosan köznapi értelmezést kap . 
A z életmód fogalom társadalmi hatókörének nincs egyöntetű értelmezése, 
hisz más fogalmi és módszertani alapja van az egyén — a társadalom 
vagy egy csoport életének kutatásakor. Manchin Győző Róbert (41) sze
rint a homogén életmódot folytató társadalmi csoportok esetében két 
alapvető, magyarázó elvet ismer a szociológia: strukturalista elvet — az 
objektív feltételrendszer hatását figyeli, és az interakcionalistát — a szub
jektív elemeket szemlélő elvet. A z első egy társadalom strukturális kü
lönbségeit hozza ki. (O. Lewis kutatásaiban sokat vitatott „szegénység kul
túrája" fogalom) — ahol gyakran elvész a függő és a független változók 
viszonya. A második elv legtöbbször deviáns szubkultúrák társadalmi 
okozatait magyarázza (fiatalkorú bűnözők életstílusa stb.), főleg a jelleg
zetesen leszűkített kommunikációs csatornákra hivatkozva az egyes tár
sadalmi rétegek között. A helyes út mindenesetre a két módszer vegyes 
alkalmazása, hisz kiegészítik egymást a szubjektív és objektív meghatá
rozók. A legutóbbi életmód-szociológiai kutatásokra már a szintetizmus 
jellemző: az elemzésbe a legkülönbözőbb szempontokat is be kell vonni, 
egy-egy okozat ill. a legfontosabb tényező kiemelésével. Tehát az életmód 
modellálása összetett feladat, amely speciális és konkrét kutatásokat igé
nyel. Jelenleg több ilyen modell kidolgozása van folyamatban. 



Az „életminőség" kutatása és modellezése 

Ma már a tudósok százai foglalkoznak a társadalmi jelzőszámrendszer 
kidolgozásával, az életminőség regisztrálásával, statisztikai módszereivel. 
(31). Európában is több társadalmi statisztikus, szociológus foglalkozik 
ezzel (Shonfield Shaw, 1972., Zapf, 1973., 1975., Girardean, 1972.), és 
persze más kontinenseken is ( Japán: White paper, 1973., Dél-Amerika: 
Malfmann, 1975. stb.). A kifejezetten életminőség kutatás legjelentősebb 
példája a 70-es évek elején alakult ki amerikai empirikus szoiológiai ku
tatóközpontban, a michigani egyetem Survey Research Centerében, ahol 
szociológiai és szocio-pszichológiai módszerek ötvözésével dolgoznak. A z 
életminőség szubjektív elemeinek feltárására törekszenek Andrews és 
Withey amerikai kutatók mintegy 3 éve, korszerű kérdőíves és mélyin
terjús vizsgálatokkal. Arra törekednek, hogy minél több tényezőt figye
lembe vegyenek és csoportosítsák azokat stb. (2) 

A szocialista államokban a K G S T Statisztikai Állandó Bizottsága han
golja össze a társadalmi jelzőszámokat (főleg a keleteurópai országok 
részére). A munka még kezdeti szakaszában a társadalmi statisztika ha
gyományos módszereivel folyik, de tervben van az adatfelvételi bázisok 
bővítése, újabb kiegészítő rendszerek alakítása, mutatórendszerek kidolgo
zása stb. A Csehszlovák Akadémia Filozófiai és Szociológiai Intézete (M. 
Illner vezetésével) elméleti munkájában már nem a nyugati kutatók szük
séglet központú életmód meghatározásával foglalkozik, hanem az emberi 
tevékenységet próbálja modellbe kvantifikálni. A z életmód cselekvésen 
alapuló jellegét kutatja egy szovjet csoport is (G. V. Csipov és V. V. 
Kolbanovsky vezetésével) a „több dimenziós" indikátorhálózat kidolgozá
sát javasolva. Még tovább lép N . D . Mansurov (49). A z életmód egészét 
felölelő modellben a teljes-emberi aktivitásrendszert hat alapvető szférára 
osztja fel. Ő „integrális mutatókkal", a marxista társadalomelmélettel 
kapcsolja össze az empirikus mutatókat. Ilyen összesítő mutatók például: 
progresszivitás, politikai tájékozottság és tudatosság, az életmód közösségi 
jellege, életszínvonal, életstílus, aktivitás-szint (Mansurov, 1974). Besztu-
szev-Lada az életmódkutatás fő szorgalmazója a Szovjetunióban. Ő a társa
dalmi indikátorok két típusát ismeri: „minőségi és mennyiségi indikáto
rokat". A z összes társadalmi szükségletek — egy nagyobb értékaktivitás 
rendszerben — pedig még négy alrendszerben sűrűsödnek. 

Magyarországon Andorka Rudolf vezeti a kutatásokat, fejlett, társa
dalmi mozgásokat tükröző jelzőszámrendszerrel; („társadalmi mérlegek" 
és „áramlási mátrixok"). Jelentős eredményeket ért el Losonczi Ágnes A 
békés-megyei vizsgálatát feldolgozó könyvével is. Ő az alapvető életkü
lönbségeket, az ember tárgyi, anyagi környezetének eltérő feltételeiből 
vezeti le (47. 368. old.). A területi mobilitás, a migráció gyakran magával 



hozza az életmódváltozást (46). Ezért, nem egy kutató tér át az urba
nizáció és település-szociológia területére az életmód kutatása során. 1976-
ban jelent meg H . Sas Judit tanulmánykötete „Életmód és család, A z em
beri viszonyok alakulása a családban", címmel, szintén a Békés megyei 
életmód vizsgálata alapján. A családra jellemző kapcsolatok jellegét, szer
kezetét elemezve, a tulajdonnal, fogyasztással kapcsolatos dolgokat, vagy 
azok változását mérlegelve kimerítő és alapos kutatási eredményeket mu
tat fel a szerző. 

A szocialista életmód kialakulása 

Az utóbbi években mind gyakrabban emlegetik, a „szocialista életmód" 
fogalmát. (26) A szocializmus fejlődésével párhuzamosan formálódik az 
életmód is, de csak a fejlett szocialista társadalmi viszonyokban érik be. 
Ez alatt többek között a társadalom gazdasági szervezettségének érett
ségét, a munka és a társadalmi viszonyok, valamint a demokratikus for
mák megfelelő fejlettségét értjük. A gazdasági és kulturális előrehaladás 
hosszútávú törekvései a kommunizmus felé mindenképpen sokban függe
nek a szocialista életmód alapvető jellegzetességeinek helyes értelmezésé
től. A z állami-, ill. társadalmi tulajdonban levő termelési eszközökkel a 
termelés biztosítja a dolgozók alapvető érdekeinek egységét, a helyes, kol
lektív életmód kialakulását. Lenin életében csupán csak megkezdődött a 
szocialista életmód kialakulása a párt tudatos törekvéseivel. Lenin itt is, 
mint az összes társadalmi jelenségek szemlélésénél, azt követelte, hogy a 
jelenségeket a meghatározott társadalmi-gazdasági alakulattal összefüg
gésben vizsgálják. A társadalmi-gazdasági alakulat átfogó vizsgálata vi
szont magába foglalja az életmód tanulmányozását is, az ember egész te
vékenységével, munkaviszonyával együtt. A termelés megszervezésének 
formája, a tudományos és technikai fejlettség színvonala (a termelőerők 
fejlettségi foka), tehát nagy befolyással van, de mégsem egyedüli kompo
nens. A z életmód társadalmi fogalom és jellegzetességeit az egész társa
dalmi rendszer meghatározza (az emberek közti kapcsolat, lakásviszo
nyok, osztálytagozódás, politikai rendszer stb.). 

Nyi lvánvaló, hogy a szocialista életminőség nagyban különbözik a ki
zsákmányoló társadalométól. Ezt legjobban a következők érzékeltetik: a 
szociális biztonság, a határozatok meghozatalában való részvétel, az or
vosi ellátás, a környezetvédelem, a foglalkoztatás stb. A tőkés társadalmi 
rendszer reformista törekvései a szocialista viszonyokhoz képest csak utó
pisztikus elképzelések, még ha pillanatnyi elégedettséget is nyújtanak. A 
marxizmus klasszikusai elméleti feltevéseikben, nem felejtették el a for
radalmi változások lényegét: a proletárok a termelési viszonyokat új ala-



pókra helyezik, és ez nem egyéb, mint ahogy a „Német ideológiá"-ban 
írták, „ a maguk új emberi minőségében, megvalósult új életmód". A z 
ember forradalmi úton újratermeli a társadalmat, de egyúttal és csakis 
így alakítja önmagát. „ A forradalmi tevékenységben a maga megváltoz
tatás egybeesik a körülmények megváltoztatásával." (Marx—Engels Mű
vei 3. k. Budapest, 1960. 197. 1.) 

H a az életmódot objektív kategóriaként kezeljük, meg kell határozni 
szerkezeti elemeit is. Elsősorban a mindennapi életet figyeljük, de mivel 
az a társadalmi élet szerves része, nem hagyhatjuk ki a munka kategó
riáját sem, szervezeti formájával és szociális jelentőségével. Ide tartozik a 
szabad idő felhasználásának, de az anyagi és a kulturális igények formái 
is az egyének társadalmi-politikai döntésjogával együtt. A z életmód kom
ponensei tehát a társadalmi létre, de a társadalmi tudatra is vonatkoznak, 
mégis Lenin véleménye szerint: „Csak azt szabad elértnek tekintenünk, 
ami meggyökeredzett a kultúrában, a mindennapi életben, a szokások
ban." (Lenin Válogatott Művei, I I I . köt., Kossuth Könyvkiadó, 1967., 
472. o.) A szocialista életmód célja az egységesítés, ill. a minél homogé-
nabb életmód megteremtése az egész társadalomban. A z antagonisztikus 
társadalomban „minden társadalmi rétegnek megvan a maga „életmódja", 
megvannak a maga szokásai, a maga hajlamai." (Lenin összes Művei 25. 
k. Kossuth Könyvkiadó, 1970., 338. old.) A z osztályellentétek megszün
tetésével azonban fokozatosan eltűnnek a város és falu, a különböző nem
zetek és nemzetiségek, a fizikai és szellemi munka, a férfiak és a nők 
társadalmi helyzetében stb. örökölt ellentmondások. Lenin a jólét és a 
szabad fejlődésének útját, már „ A szovjet hatalom soron levő f e l a d a t a i 
ban, a „Hogyan szervezzük meg a versenyt?" és „ A nagy kezdeményezés" 
című írásaiban előirányozta. A szocialista életmód alapjaiban legfonto
sabb „ a z a nagy változás, amikor a kényszerű munkát felváltja a ma
gunknak végzett munka, az óriási országos méretekben (bizonyos fokig 
nemzetközi, világméretekben) tervszerűen szervezett munka." (Lenin ö s z -
szes Művei 35. köt., Kossuth Könyvkiadó, 1972. 197. old.) A kizsákmá
nyolástól mentes munka, a „mindenki egyért, egy mindenkiért" (Lenin 
Művei 31 . k. Szikra, 1951. 118. old.) elve alapján neveli a szocialista 
embert, hogy életmódja elválaszthatatlan lesz a társadalom jólététől és 
alapvető „jellegzetessége az embernek, mint alkotó lénynek általános, min
denoldalú társadalmi fejlődése." (Ember-'Tudomány-Technika, Moszkva 
1973, 220. old.) A szocialista életmódot, így áthatja a kollektivizmus, a 
humanizmus — hangoztatják a szovjet szociológusok. Ezért emlegeti Pa
taki Ferenc, a „Kollektivizmus és szocialista életmód" című (Valóság, 
1976/6. sz.) munkájában, a kollektivizmust, mint a szocialista életmód 
értékmutatóját. Erről a problémáról 1973—74 folyamán Szovjetunióban 
egész sor tudományos tanácskozás zajlott le. A résztvevők (szociológusok, 



filozófusok, pszichológusok, pedagógusok, jogászok és közgazdászok), sok
oldalúan boncolgatták az emberek közti új viszonyok alapját, az új mi
nősítő jelzőket, a makrokollektívák elemzési szintjén. „ A kollektivizmus 
mint az egyéni magatartást és a társadalmi kapcsolatokat szabályozó ér
ték az egyéni érdekek, az egyéni törekvések és szükségletek olyan meg
valósítását jelenti, amelyek során az egyén önmagát valamely tágabb 
vagy szűkebb, reális közösséggel, sőt ezek fokozatosan bővülő sorával tu
datosan azonosítva-önérdekeivel együtt e kollektívum érdekeit is igyek
szik szolgálni és megvalósítani." (55) A z életmódkutatás e témakörében 
a szovjet tudósak nem felejtik el а szolidaritást, de az egyén és a közös
ség közti konfliktusok tanulmányozását sem. 

Napjainkban, a társadalomtudományok jelentős fellendüléséről beszél
hetünk általában Szovjetunióban. (P. N . Fedosejev megállapításai, a Tár
sadalmi Szemle 1975/2. számában) А X X I V . kongresszus határozatainak 
megvalósításakor az S Z K P hatalmas szervező munkát fejtett ki a társa
dalom gazdasági társadalmi-politikai és kulturális fejlesztése terén. „Leg
fontosabb törekvései a fejlett szocialista társadalom problémáinak komp
lex kidolgozására irányulnak." Itt találkoznak a gazdasági, társadalmi, 
ideológiai, nevelő, de az életmódot érintő problémák is. A z utóbbi évek 
társadalomtudósainak legnagyobb vállalkozása egy hosszútávú 1990-ig 
tartó komplex kutatási program kidolgozása, valamint egy ötéves terv 
részletezése volt. 1975 júniusában Moszkvában nemzetközi szociológiai 
tanácskozást tartottak, melyen 7 keleteurópai ország vett részt. A tudo
mányos konferencia napirendjén elsősorban a társadalmi struktúra vizs
gálata, tervezés és prognosztizálás, másrészt a következő ötéves időszak 
kutatási programjának kialakítása volt. Így igyekeztek konkrét próbál
kozásokkal felvázolni a szocializmus perspektíváit, egyetemesíteni a tö
rekvéseket, a termelés, az integráció, a tervezéselmélet területén is. T o 
vább sor kerül majd a társadalmi struktúra változásainak, az állami és 
társadalmi élet demokratizálásának és a mai nemzeti folyamatok elem
zésére is. A z ún. kommunista nevelés a szocialista életmód kutatásában 
szintén a sokrétű és komplex módszert fogják alkalmazni. 

Társadalmi rétegeződés és életmód 

A z életmód, ha éppen úgy akarjuk, a társadalmi rétegeződésnek az ele
me. Kapcsolatuk a szociológiai kutatások során gyakran összemosódik. A z 
empirikus kutatások során leggyakrabban a munkásosztály életmódjával 
foglalkoznak. 

A polgári szociológusok vitája főleg akörül forog, hogy a munkás
osztály hogyan, milyen mértékben „polgár iasodon el" és vált „középosz-



tállyá". Jelentős, az angolok kutatása e téren (Goldthorpe, Lockwood, 
Bechofe és Platt), akik három területre összpontosították az angol mun
kások életének megfigyelését: (1) a munkával kapcsolatos jelenségekre, (2) 
a munkahelyen jelentkező elvárásokra, és (3) a társadalmi kapcsolataik
kal, kilátásaikkal kapcsolatos dolgokra. Következtetéseikből olvashatjuk, 
hogy szerintük a munkásosztály tudatlanul és nem szándékosan, de kitar
tóan követi a középosztály életstílusát, mégsem integrálódik azok társa
dalmával. A z amerikaiak (A. B . Shostak (67) és S. M. Miller) az „új 
munkásosztály" életmódjával foglalkoznak. Tanulmányozásaikban elvá
lasztják a szak- és betanított munkásokat ,a szakképzettlen alkalmazot
taktól, (51) az „alsó osztálytól". A különbségek kialakulásának okát főleg 
a gazdaságban, jövedelmi különbségekben látják, míg mások közvetlenül 
az életmódban keresik a rétegeződés kritériumát. A z utóbbi meghatározás 
kizárólagos alkalmazása félrevezető is lehet. Ugyanazt a viselkedést vagy 
értékrendszert más-más rétegek esetében különbözőképpen ítélhetjük meg, 
hisz gyökerei és következményei is mások. 

A szocialista országokban, a munkásosztállyal kapcsolatos vizsgálatok 
mindig kapcsolatban állnak a munka és a munkamegosztás jellegével. Ma 
már belátjuk, hogy lassan eltűnnek az ipari munkások és a szolgáltatás
ban dolgozók tipikus életmódja közti óriási különbségek; sőt arra törek
szünk, hogy a fizikai és szellemi munkás végül is egyformán, dolgozóként 
éljen a szocialista társadalomban. A hatvanas évek során lendültek fel 
Szovjetunióban (V. Jadov , majd L . Gordon és E . Klopov — 28, 84, 29) , 
és Lengyelországban (Wesalowski és J . Szczepanski — 81), az ilyen té
májú vizsgálatok. Tehát az életmódot szorosan a társadalom struktúrájá
val kapcsolatosan vizsgálják; a hagyományos osztály- és réteg megoszlást 
felbontva. 

A magyar szociológia munkástörténeti kutatásaiban (45) jelentős helyet 
foglal el Rézler Gyula munkaközösség vizsgálatsorozata (57, 58) Kemény 
István (37) kutatása, aki szerint, a gazdasági pozíció és a történelmileg 
megszabott szituáció határozza meg az életmódot (pl. a falun élő ipari 
munkásság=üzemi munka + háztáji munka). Egyre jelentősebbek, a mun
kásnők társadalmi helyzetével kapcsolatban világszerte elért kutatási ered
mények. Sajátos szociológiai problémákra kívják fel figyelmünket ezek az 
adatok (Turgonyi Júl ia és Férge Zsuzsa művei 79). A munkásság köréből 
a legjellemzőbb eredményeket Szántó Miklósnál találjuk, ö a mai mun
kásosztály rétegeződését így határozza meg: a régi városi eredetű szak
munkás (ma csoportvezető, művezető, brigádtag, törzsmunkás), a faluról 
felkerült szakmunkás (betanított vagy szakmunkások — igyekeznek a 
munkásosztályban gyökeret vetni), ingázó munkások (betanított- vagy 
segédmunkás — meg akarnak állapodni városlakóként), átmeneti típus 
(rövid ideig gyárban, de inkább tsz-ben, vagy a szolgáltatásban keres ál-



last — gyakran fiatal, betanított értelmiségi, lumpelemek stb.). A dolgo
zók tömegét nagyvonalakban öntudatos munkásságra, falusi lakosságra 
és értelmiségre osztja. A reális strukturális modellek alapot nyújtanak az 
életmódtípusok feltárásában és az összefüggéseket, változásokat kereső 
vizsgálatokban. 

Külön figyelmet érdemel az életmód keretben ill. időben való kutatása. 
Az emberi tevékenység időbeli rendezése és szisztematikus tanulmányozá
sa e tudományág jellemző területe. Metodológiai előnye az, hogy a min
dennapi élet szerkezetéből közvetlenül nyerünk információkat. A z idő
mérleg-kutatási eredményeket szintén nem szabad a munkától függetlenül 
elemeznünk, még a szabad idő szférájának szempontjából sem. 

Legújabb fejlemények az életmód vizsgálatában 

A hetvenes években már sokfajta, szerteágazó kutatási irányzat jelentke
zett. E lazán kapcsolódó irányzatok most egy integrációs folyamatban 
próbálják megtalálni az egységes szemléletet. A prognosztizáló társadalmi 
tényezők ilyen tendenciók nélkül nem is juthatnának sokat előre. Különös 
hangsúlyt kap a szocialista életmód komplex társadalmi-gazdasági mo
delljének kidolgozása. A szovjet közgazdászok, szociológusok, filozófusok 
és más tudósok éppen afelé törekszenek, hogy e modell ne korlátozódjék 
az anyagi javak és szolgáltatások racionális fogyasztási mérlegének fel
építésére (20:40). Ilyen igyekezet volt tapasztalható a Magyar Tudomá
nyos Akadémia és a Szovjetunió Tudományos Akadémiája közötti leg
utóbbi ülésen, amelyet Moszkvában, 1976. április 13—16-áig tartottak. 
A bizottság ülésének vitájában, M. N . Rutkevics az életmódnak, mint 
marxista kategóriának elméleti kimunkálását sürgette (a marxizmus klasz-
szikusainak munkája alapján — különösen jelentősnek tartotta a „Német 
ideológiát"). Kulcsár Kálmán az életmód alakulásában közreható ténye
zőket, feltételeket és társadalmi-politikai lehetőségeit ellemezte. Szerinte a 
kutatások, vizsgálatok a szocialista társadalom fejlődésétől, a gazdasági 
fejlettségtől függenek. De az életmód szocialista jellegének további erő
södése egyúttal a további gazdasági, politikai, kulturális fejlődés feltétele 
is, így semmiképpen sem tekinthető csak valamilyen „humán" jellegű 
problémának és megoldani sem lehet csak a tudat szintjén, hanem befo
lyásolni kell a jelenségeket, alakítani a feltételeket. 

„ A z össztársadalmi folyamatok ilyen méretű tervezéséhez kevésbé szo
kott amerikai szociológusokat valósággal megrészegítette a hatvanas évek 
végétől kezdve az alkalmazott szociológia iránt megnyilvánuló kormány
zati igény a gazdasági indikátorrendszerhez hasonló társadalmi indikátor
rendszer kidolgozására, amely hivatott lenne a társadalmi változások 



nyomon követésére, az élet minőségi, nem gazdasági elemeinek mérhetővé 
tételére." (41—130. oldal.) 

A z életmód társadalmi indikátorainak modellálásában ma már nem
zetközi kooperáció várható, összehasonlító vizsgálatokkal, ami minden
képpen elősegíti majd a makrotársadalmi folyamatok szociológiai elméle
tének előrehaladását is. 
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Rezime 

Novij i rezultati u istraživanju „načina ž ivota" kao obuhvatnijeg 
oblika sociologije potrošnje 

Činjenica je, da je ovaj rad pripremljen na simpozijum, čija je tematika bila 
određena (u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Subotici). Cilj je bio, rasvet-
liti, i što šire prikazati rezultate, zadatke i nastojanja, koji su postignuti u jed
noj mladoj grani sociologije, u istraživanjima „načina života", širom sveta. 
Zbog ovakvog prilaza materiji, dublja analiza je nemoguća, a izostavljeni su 
neki značajni momenti, kao što je istraživanje slobodnog vremena itd. 

U radu se najpre razčlanjavaju različita shvatanja о pojmu načina života, о 
nastanku empirijskih istraživanja na zapadu, pa i u istočnim zemljama. Meto
dološki problemi i modeliranje „kvaliteta života" dokazuju samo kolebanja i 
nedovoljnu sistematičnost u proučavanju svakidašnjeg života čoveka, vezanog 
za rad i društvene odnose. Rad posebno ističe formiranje socijalističkog načina 
života, počev od praktičnih težnji Oktobarske revolucije (iz dela V. I. Le-
njina), pa sve do današnjice, kada Sovjetski naučnici uporno nastoje da izgrade 
jedan kompleksni društveno-ekonomski model načina života. Amerikanci su 
oduvek bili empiristi u ovoj nauci; danas i oni teže da planski pristupe izradi 
društvenog sistema indikatora, koji bi bio pozvan da prati sve društvene pro-
mene u društvu, koje utiču na način života. 

U modeliranju društvenih indikatora načina života danas se može očekivati 
međunarodna kooperacija, sa upoređivanjem istraživanja. Ovakva težnja će sva
kako doprineti napredku sociološke teorije makrodruštvenih procesa. 

Resümee 

Neuere Ergebnisse in der Forschung „der Lebensweise" als eine 
umfassende Form der Verbrauchssoziologie 

Tatsache ist, daß diese Arbeit für ein Symposium vorbereitet wurde, deren 
Thematik voraus (in der Organisation der ökonomischen Fakultät Subotica be
stimmt wurde). Der Zweck dieser Arbeit war die Aufgaben und das Streben in 
einem jungen Zweig der Soziologie, in der Forschung der „Lebensweise" zu be
leuchten und ihre Ergebnisse zu schildern, die auf der ganzen Welt erzielt wor
den sind. Wegen eines solchen Zutritts zum Thema ist eine tiefgreifendere Ana-



lyse unmöglich und so sind auch einige bedeutende Momenten ausgelessen, wie 
die Forschung der Freizet usw. 

In der Arbeit werden zuerst die verschiedenen Auffassungen vom Begriff der 
Lebensweise, das Entstehen der empirischen Forschungsmethoden im Wesetwn 
aber auch in Ostländern erörtert. Die methodologischen Probleme und das Mo
dellieren des „Lebensqualitäts" beweisen nur das Schwanken und die ungenü
gende systhematische Forschung des Alltagslebens der Menschen, das an die Ar
beit und an die Gesellschaftsbeziehungen gebunden ist. Diese Arbeit hebt genau 
das Formieren der sozialistischen Lebensweise hervor, von den praktischen Stre
ben der Oktoberrevolution (Lenins Werke) aus bis zu der heutigen Zeit, in der 
die sowietischen Gelehrten beständig an der Aufbau eines komplexen gesell-
schaftlichen-ökonomischen Modells der Lebensweise arbeiten. Die Amerikaner 
waren immer Empiristen in dieser Wissenschaft; heute versuchen sie auch plan
mäßig zu der Aufbau eines Indikators des Gesellschaftsysthems zu treten, der 
dazu berufen wäre, alle jene gesellschaftlichen Veränderungen zu betrachten, die 
auf die Lebensweise Enfluß haben. 

Im Modelheren der Gesellschaftindikatoren für die Lebensweise kann man 
heute eine internationelle Zusammenarbeit, zum Vergleich der Forschungen, er
warten. Ein solches Streben wird bestimmt zur Entwicklung der soziologischen 
Theorie von makrogesellschaftlichen Vorgängen beitragen. 


