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Bevezetés:„Utolérni
éstúlszárnyalni”

1959-ben, a hidegháborús konfrontáció
lélegzetvételnyiszünetébenRichardNixon,
azEgyesültÁllamokalelnökeaSzovjetuni-
óbautazott.AzAmerikaiNemzetiKiállítás
moszkvaimegnyitójánazonbanhevesés
hosszan tartó szócsatába keveredett Hrus-
csov szovjetminiszterelnökkel.A később
„konyhavita” néven elhíresült párbajban
nemaztpróbáltákegymásnakbizonygatni,
hogymelyiknagyhatalompolitikairendsze-
revagyvédelmiképességefejlettebb;avita
tárgyaazvolt,hogyaszovjetvagyazame-
rikai,tehátaszocialistavagyakapitalista
életmódamagasabbrendű.Mindkettenamel-
lett érveltek, hogy saját hűtőszekrényeik,
mosógépeikéselektromostűzhelyeikajob-
bak, és hogy saját gazdasági rendszerük
képes az állampolgárok szükségleteinek
jobb kielégítésére. Az amerikai alelnök

tömören összefoglalta a piacgazdaság és a tervgazdaság fogyasztásicikk-termelése és
fogyasztóiárukínálataközöttmutatkozóleglényegesebbkülönbségeket,ésmelleslegkör-
vonalaztaazokatazérveketis,amelyekpontosanharmincévmúlvaakapitalistarendszer
életképességétbizonyítottákaszocialistarendszerrelszemben:

Számunkraasokszínűség,aválasztásjogaalegfontosabb.Amiországunkbannemegyetlen
kormányzati tisztviselő hozzameg az egyetlen lehetséges döntést.…Nálunk a különböző
gyártócégekkülönbözőtípusúmosógépeketgyártanak,tehátaháziasszonyokválasztanitud-
nak(idéziMay1988:17).

Azötvenesévekvégénésahatvanasévekelejénúgytűnt,hogyakatonaierőviszonyokat
ésaműszaki-tudományosteljesítményekettekintveaSzovjetuniónemcsakbefogta,hanem
bizonyoscsúcstechnológiaiterületeken(példáularakétagyártásésnukleárisenergiaiparterü-
letén)leishagytaazEgyesültÁllamokat.Aszovjetvezetésebbőlaztakövetkeztetéstvonta
le,hogyaszocialistaországokagazdaságinövekedésgyorsításávalegyemberöltőnbelül
képeseklesznekfelzárkóznialegfejlettebbországokhoz:nemcsakazipariésmezőgazdasá-
gitermelés,hanemazéletszínvonalésafogyasztásterületénis.Az„utolérniéstúlszárnyalni”
(orosznevén„dognatyiperegnaty”,DIP)programelőszöraSzovjetunióKommunistaPárt-
jának két egymást követő kongresszusán, 1959-ben és 1961-ben fogalmazódott meg.
AXXI.kongresszusbevezettea„távlatitervezés”koncepcióját,melynekfeladataafelzár-
kózásifolyamattudományosmegalapozottságúelőrejelzésevolt,aXXII.kongresszuspedig
célultűztekiakommunizmus(vagyisaszükségletszerintifogyasztás)kétévtizedenbelüli,
1980-igtörténőmegteremtésétaszocialistaországokban(PetőésSzakács1985:375–376).
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Ahruscsovioptimizmustermészetesenátragadtabéketábortöbbiországánakvezetőire
is.Apártokvezetőiegymásutánfogalmaztákmegajóslatot,hogy1980-banmindenszoci-
alistaországegyszerre,kézakézbenlépátakommunizmuskapuján.Mivelazonbansenki
semtudtapontosanmegmondani,milyenisleszakommunistabőségtársadalma,ahúsz
évreszólótervetegyszerűmakrogazdaságimutatókkaligyekeztekérzékletesebbétenni.A
MagyarSzocialistaMunkáspárt1962-bentartottVIII.kongresszusaaszovjetmintaalapján
példáulhatározatbafoglalta,hogy„azegyfőrejutófogyasztás1980-banmagasabblesz,
mintafejletttőkésországokban”(PetőésSzakács1985:399).Akapitalistaországokélet-
színvonalánakutoléréseéstúlszárnyalásaMagyarországonazonbankettőskihívástjelentett
apártszámára.Nemcsakafejlettszocialista,majdakommunistatársadalomfelépítésének
internacionalistafeladatátkellettteljesíteni,együttatöbbiszocialistaországgal,hanemaz
1956októberifelkelésleveréseutánmegkellettteremteniazújpolitikaivezetéslegitimá-
ciójátis–ésebbenazéletszínvonallátványosemelésekulcsszerepetjátszott.KádárJános
egykisújszállásigyűlésen,1957nyaráneztígyfogalmaztameg:„…aszocializmusépíté-
sénekfeltétlenülegyüttkell járniaadolgozónépéletszínvonalánakjavításával.Ésebből
semmitsemfogunkvisszacsinálni”(idéziBerend1983:188).

AKádár-rendszersikerétésvégülisnépszerűségétahatvanaséshetvenesévekbenaz
hoztameg,hogyazemberekelhitték:nemlesz„visszacsinálás”.Akádárikonszolidációa
politikairetorziók,börtönbüntetésekéskivégzésekmellett„közérzetjavító”intézkedéseket
ishozott:1957elejénpéldáulnagyarányú,húszszázalékosegyszeribéremelésbenrészesí-
tettékamunkásokatésalkalmazottakat(Berend1983:179–180).Avásárlóerőnövekmé-
nyével szemben azonban nem állt árufedezet, ezért szovjet és kínai hitelből különböző
fogyasztásicikkeketkellettimportálni.Márekkormegkezdődötttehátazanépszerűélet-
színvonal-politikának(is)köszönhetőeladósodásifolyamat,melyhúszévmúlvacsődközeli
helyzetbehoztaazországot,éssürgetővétetteradikálisreformokmeghozatalát.Kádárkét
évtizedenkeresztülugyanis„tartottaszavát”,ésnemváltoztatottareálbérekésafogyasztás
növekedésételősegítőgazdaságpolitikán.Azélelmiszer-ellátásbanmégtovábbraisvoltak
kritikusévek,amikorpéldául tejtermékekbőléshúskészítményekből jelentősáruhiányok
alakultakki;atartósfogyasztásicikkek(porszívók,hűtőszekrények,televíziókésszemély-
autók)forgalmaviszontugrásszerűenmegnőtt–1960és1963közöttátlagosanmeghárom-
szorozódott(Berend1983:199–201).Nohaatartósfogyasztásicikkekarányaafogyasztá-
siszerkezetbenazélelmiszerekésaruházatrovásáranövekedett,azöltözködésbenmáraz
ötvenes és hatvanas évek fordulóján is lehetőség nyílott némi frivolitásra. John
KennethGalbraith visszaemlékezéseiben elmeséli, hogy 1958-banMichałKaleckivel, a
lengyeltávlatitervezésfelelősévelegyüttrepültVarsóbólBudapestenkeresztülBelgrádba.
A repülőgépen két divatosan öltözött fiatal nő utazott velük, akikről Kalecki utálkozva
mondta,hogy„valószínűlegmagyarok…azoköltöznekígy”.Ésigazavolt,akétnőBuda-
pestenszálltki(Galbraith1988:327–328).

Aszokatlanárubőségésafejlettszocialistatársadalomépítéseazonbansokakszemében
nemillettössze.Azelőbbitazönző,individualisztikusanyagiasságracsábítássalpárosítot-
ták,azutóbbitaközösségérdekébenvégzettönfeláldozómunkávalazonosították.Ahedo-
nizmustésazaszkétizmustalegkülönfélébbtörténelmikorszakokbanéspolitikairendsze-
rekbenállítottákmárszembeegymással;erreahatvanasévekelejénissorkerült.AzÚj Írás 
híresvitájaa„frizsiderszocializmusról”1961őszénVáciMihálynaképpenaDIPprogram-
malkapcsolatosgondolataivalkezdődik.Aköltőmégazontűnődik,hogy„akommunizmus
pihentető,derűspartjai”nemválnak-emajd„azanyagijólétlangyoshomokpartjaivá”,ahol
azegyénimegelégedettségelterjedésemiattsemmisemkésztetimajdazembereket,hogy
továbbierőfeszítésekettegyenekaközösségépítéseérdekében(Váci1961:580).Ahozzá-
szólókazonbanmárakispolgárianyagiasságésanihilistahedonizmusjegyeitvélikfölfe-
dezniaszemélyesfogyasztásfelfutásamögöttrejlőmotivációkközött.Ezzelavitávalkiala-
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kulazadiszkurzívmező,amelybenaszocialistaerkölcsszámáramégelfogadhatófogyasz-
tásiszintpontosabbmeghatározásalettatét:akapitalistakéntdefiniáltpazarlófogyasztói
társadalommalszembenamértékletesszocialistaéletmódfelsőbbrendűségéthangoztatták.

Ahatvanasévekközepérenyilvánvalóvávált,hogyatermelékenységnemkellőütemű
növekedésemiattaz„utolérniéstúlszárnyalni”programidőhorizontját,ésígyakommuniz-
muspihentetőpartjairavalóérkezésidőpontjátiskikelltolniameghatározatlanjövőbe.A
hruscsovioptimizmust fölváltotta abrezsnyevipangás– és ezközelkét évtizedrebefa-
gyasztottaahivatalosretorikát,amelyaszemélyesfogyasztásésaszocialistaéletmódprob-
lematikájátegymástólelválaszthatatlansziámiikrekkéntkezelte.Abrezsnyeviidőszakazt
eredményezte,hogyahruscsoviutópiávalteljesellentétbenaSzovjetuniómégazűrkuta-
tásbanésakatonaicsúcstechnológiábaniselvesztettevezetőszerepét.ADIPprogramere-
detilegelképzeltvégpontja,ahetvenesévekvégefeléközeledveegyreinkábbanakronisz-
tikusnak tűnt „szocialista életmódról” beszélni; olyannyira, hogy a kifejezés kezdett a
„savanyúa szőlő” típusú„elmaradottságipolitika” (vö. Janos1989)kulcsszaváváválni.
MiközbenaSzovjetunióegyrekevésbévoltképeserkölcsiésanyagitámogatásbanrésze-
síteniakelet-európaiszocialistaországokat,azokegyreinkábbanyugatfelévetettékvigyá-
zószemüket;LengyelországésMagyarországpedigpénzügyifüggésbeiskerült.Az„uto-
lérniéstúlszárnyalni”különutaspolitikájátegyreinkábbidőszerűtlennétetteakelet-európai
régiófélperifériakéntivisszatagolódásaakapitalistavilágrendszerbe.

Ezarövidtörténetiáttekintésafogyasztásraésazéletszínvonalravonatkozóideológiai
pengeváltásokéspolitikaidiskurzusokkörvonalainakmegrajzolásamellettarraisalkalmat
adott, hogy azonosítsuk a magyarországi fogyasztással kapcsolatos társadalomfilozófiai
gondolkodásfőbbtoposzaitésaszociológiaikutatásfőbbirányait.Előszöris,azéletszín-
vonalésafogyasztásagazdaságirendszerekésnemzetigazdaságpolitikáksikerénekegyik
legfőbbmércéje. Nem véletlen, hogy a kapitalista és a szocialista társadalmi-gazdasági
rendszerekközöttiösszehasonlításlegfontosabbterepeéppenazegyfőrejutófogyasztás.
Nemcsakpolitikai,hanemtársadalomtudományiszempontbóliscsábítóakapitalizmusés
aszocializmusközöttafogyasztásszerkezeteésmegszervezése,illetveapiacésazállam
szerepealapjánkülönbségettenni.Másodszor,ebbőlkövetkezik,hogyazalternatívmoder-
nitásokközöttiversenybenamakrogazdaságiésstatisztikaiszemléletfontosabbszerepet
játszik,mintanehezebbenmegragadható„életminőség”kategóriája.Ennekeredményeként
a fogyasztás anyagi alapjainakmegteremtése és a fogyasztási cikkek termelése kerül a
fogyasztáskutatáshomlokterébe,szembenafogyasztáskulturálisvagypszichológiaiaspek-
tusaival.Atömegtermelésáltaldiktálttömegfogyasztásthasonlóképpenegyszerűbbtanul-
mányozni,mintaszubkultúrákésmarginálistársadalmirétegekfogyasztásiszokásaitésaz
azokraszakosodott,rugalmasanváltozniképestermelést.Harmadszor,azállampártihata-
lomáltalújratermeltgazdaságpolitikaidiskurzushatásaelőlatársadalomtudományikutatás
semzárkózhatottel.Aszociológiaolyankutatásiterületekvizsgálatáraszakosodott,melyek
tematikusanisillettekazuralkodódiskurzusba–nemutolsósorbanazért,mertezekheza
kutatásokhozkönnyebbenlehetettpolitikaiésanyagitámogatástszerezni.Ugyanakkoraz
isfigyelemreméltó,hogyafogyasztássalkapcsolatoskutatásoknemcsakaszovjet,lengyel
éscsehkollégákeredményeiretámaszkodtak,hanemilleszkedtekanyugati,„polgári”kuta-
tásitrendekhezis.

Mielőttahetvenesésnyolcvanasévekfogyasztáskutatásánakacímbenisjelzetthárom
kulcskategóriáját–életmód, ideológia,háztartás–ésazezekértelmezésével foglalkozó,
illetveazezeketheurisztikaieszközkénthasználóírásokatelemezném,rövidenkitérekaz
elsőkétszempontrais:nevezetesenafogyasztásésazéletszínvonalszerepéreatársadalmi-
gazdaságirendszerekösszehasonlításában,valamintafogyasztástmásodlagosnak,aterme-
lésfüggvényénektekintőmakrogazdaságiszemléletre.



20 replika

Kapitalistafogyasztóitársadalomversus szocialistahiánygazdaság

Akapitalistafogyasztóitársadalmakésaszocialistahiánygazdaságokközöttiéleskülönb-
ségtételáthatjaaközgazdasági,szociológiaiéskulturálisantropológiaiszakirodalmat,a
kelet-ésnyugat-európai,valamintazészak-amerikaitársadalomtudományosdiskurzusok-
banegyaránt.Atömegfogyasztástésa„fogyasztóitársadalmat”azuralkodótársadalomtu-
dományidiskurzusbana„fejlettkapitalista”országoksajátosságánaktekintik,aholaver-
senynagyobbáruválasztékotteremtafogyasztókszámára–akiketegyrenövekvő,egyre
pazarlóbbfogyasztásrasarkall.Afogyasztástaszocialistaországokbanugyanakkormar-
ginális szektorkéntkezelik: a társadalomkutatók ésközgazdászok azt sugallják, hogy a
fogyasztásatermelésfüggvénye,mertaztvagyamegtermeltjavakhiányosvoltakorlá-
tozza,vagypedigazerőforrásokatésa tőkétazerőltetett iparfejlesztésreátcsoportosító
gazdaságpolitika(vö.Fehér,HellerésMárkus1983;Héthy1988;Kornai1980).Néhány,
a szocialista állammal foglalkozóantropológusazt állítja,hogya fogyasztásazértnyer
politikaijelentőségetaszocialistaországokban,mert–szembenakommunistaideológia
absztraktfogyasztóivágyakatgerjesztőígéreteivel–azállamnemgondoskodikelegendő
fogyasztásicikkmegtermeléséről,következésképpenazállamahelyett,hogyfolyamato-
sannövelnéazéletszínvonalat,depriváljaazállampolgárokat(Borneman1990:17–18).A
fogyasztói vágyakmegvalósításának szándéka ezért fokozatosan aláássa a kommunista
rendszereket,melyeketegyreinkább„hiánygazdaságként”említenekatársadalomkutatók
ésapolitikusokegyaránt(Drakulić1992).Ahiányésadeprivációnyomasztólégkörében
azutánafogyasztásapolitikaiellenállásegyikformájáváválhat:afogyasztásindividua-
lisztikus,énközpontúlázadássáválikakollektivizáló,egyenlősítőállammalszemben(vö.
Verdery1996:28–29).

Ezekamegközelítésekafogyasztástegyegyszerűstrukturálisellentétsémájábankép-
zelikel:azegyéntvagyazegyénekegycsoportjátszembeállítjákazállammal,ésezzel
újratermelika„hegemónia”ésaz„ellenállás”heroikusdiskurzusát,melybenaszereplők
leegyszerűsítettmódonvagya „mi”,vagyaz„ők”kategóriájába soroltatnak.Lényeges
azonban felismernünk, hogy az egyének viszonya az államhoz korántsem párhuzamos
vagyegynemű,fogyasztásiszokásaikpéldáulakárkulturálisaniskülönbözhetnekegymás-
tól–vagyisnemszabadmegfeledkeznünkarról,hogya„mi”ésaz„ők”közöttihatárvonal
meghúzása sok esetben igencsak kétséges vállalkozás lehet (ld. Gal 1995; Humphrey
1994).Ekképpenafogyasztásnemszükségképpenazállammalszembeniellenálláscsata-
tere:afogyasztássokkalinkábblehetazÉnmegkülönböztetésének,azelkülönbözésnek
az eszköze, a státusz (gazdasági vagy kulturális tőke) jelölője egy ideológiai szinten
egalitariánuskéntelképzelttársadalomban,delehetazelfogadottértékekhez,adecensség
bevettnormáihozvalóigazodáseszközeis(vö.Gullestad1995).Tehátegyszerrevanjelen
kéttendencia:egyrésztastátuszszimbólumokfogyasztásarévénazelkülönbözésfolyama-
taielképzeltstátuszkülönbségekethoznaklétre,vagyisafogyasztástársadalmirétegződést
teremt,másrésztbizonyosnormalizáltfogyasztóiszokásokelsajátításaakonformitásesz-
közelehet,vagyisafogyasztáscsökkentiazemberekközöttikülönbségeket.Mindezeken
túl,ésszembenazzalazáltalánosítótézissel,melyetBorneman,DrakulićésVerderyállí-
tásaisugallnak,aszocialistapártállamMagyarországonvalóbanhozzájárultafogyasztói
vágyakkonkretizálásához,éselősegítetteazelkülönbözésfolyamatátis:anyugatrautazás
ésezzelabevásárlóturizmuslehetővétételével,abutikokéskülönbözőpiacokműködé-
sének megengedő szabályozásával, valamint a kiskereskedelmi vállalkozások de facto 
legalizálásávaléslegitimálásával.Nemcsoda,hogyahiánysohasemvoltolyansúlyosaz
államszocialistaMagyarországon,mintanyolcvanasévekLengyelországában,Romániá-
jában,vagyBulgáriájában.

Akapitalizmusésazállamszocializmusközöttéleshatárthúzódiskurzusbannincssok



1 FontoskivételMichaelBurawoyésLukácsJánostanulmánya,melyegymagyarországi,államitulajdonban
lévő„szocialista”ésegyamerikai,magántulajdonbanlévő„kapitalista”gyármunkaszervezésihatékonyságát
hasonlítjaössze–ésmegállapítja,hogyaközpontielosztáskülsőkörnyezeteellenéreazadottmagyarországi
üzemsokkalhatékonyabbanéstermelékenyebbendolgozik,mintapiacgazdaságikülsőkörnyezetbeágyazott
amerikaiüzem.Azírása„kapitalizmus”ésa„államszocializmus”működésévelkapcsolatosgazdaságelméle-
tisztereotípiákmintaszerű,antropológiaiterepmunkánalapulókritikájátnyújtja(BurawoyésLukács1987).

2 Alistatermészetesentávolrólsemteljes.FehérFerenc,HellerÁgnesésMárkusGyörgykönyve,aDiktatúra
aszükségletekfelett,csakúgy,mintKornaiJánosAszocialistarendszercíműkötete,magyarulismegjelentek
(Fehéretal.1991,Kornai1993)–ámajelentanulmányírásakornemvoltlehetőségazidézetekpontosmagyar
fordításainakkikeresésére.Érdekesadalék,hogymiközbenakönyvtárakbanehíressikerkönyvekpéldányaiból
egyetsemlehettalálni,AlecNove-nakAmegvalósíthatószocializmuscímmel1990-benmegjelentkönyvétaz
elmúlthétévbenmégegyszersemkölcsönöztékki(Nove1990).
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helyeakonkrételemzéseknek1–példáulannak,hogyacsaládokmintgazdaságiegységek
hogyanpróbálnakmegélniegyadottpolitikai-gazdaságikörnyezetben,milyenfogyasztási
stratégiákat választanak szezonális kiárusítások, sorban állás vagy inflációs várakozások
esetén.Aviszonylagalacsonyfogyasztásiszínvonalokainakkutatásakorahiánygazdaság
jellemzőinek recitálásán túlmás irányban is keresnünk kell: amakroszinten értelmezett
fogyasztástpéldáulavásárlóerőalacsonyszintjeisvisszafogta.Amagyarországibérpoliti-
kaelsődlegescéljatermészetesennemazvolt,hogykordábantartsaazemberekkonkrét
fogyasztásivágyait–bárkétségtelenülodavezetett,hogyacsaládiháztartásokköltségve-
tési korlátját az emberek többsége túlzottan keménynek találta.Más szavakkal, amikor
(félre)idézikKornait,azidézettantropológusokéspolitológusokgyakranelőbbgondolnak
a vállalatokra,mint a családi háztartásokra: azt boncolgatják, hogy a vállalatokmiként
élveztéka„puhaköltségvetésikorlát”előnyeit,akövetkezménynélkülitúlköltekezésésa
pótlólagoserőforrásokatkicsikaróalkulehetőségét,miközbenmegfeledkeznekarról,hogy
aháztartásoknagy többségeszámáranemlétezett ilyenpuhaköltségvetésikorlát,mivel
elsősorbanacsaládtagokkeresetébőlésmásjövedelmébőlkellettmegélniük.Acsaládszá-
máranemadatottmegakövetkezménynélküli túlköltekezés lehetősége: akölcsönök, a
részletre vásárlás kamatterhei, még ha eleinte minimálisak voltak is, mindenképpen „a
keményköltségvetésikorlát”jelenlététéreztettékacsaládiháztartáskezelőivel.

Afogyasztásmásodrangúságaapolitikaigazdaságtani
ésmakroökonómiaielemzésekben

Aszocializmuselméletimodelljeiolyanideáltípusokatkörvonalaznak,melyekaszocialis-
tatársadalmakkonkrétgyakorlatainakabsztrakcióiannakérdekében,hogyrendszerszerű
jellemzőketlehessenvelükleírni.Általánosítóésegyneműsítőtermészetemiattaszovjettí-
pusúszocialistarendszerekmodelljeitöbbnyireaszervezetttársadalmitevékenységeketés
azemberikapcsolatokstrukturálisalapjait(mintpéldáultömegtermelésvagyhatalmiviszo-
nyok)magyarázzákésnemazegyénekindividualista,deszokásszerűcselekedeteit(mint
példáulafogyasztástvagyazidentitáspolitikát).Azállamszocializmushagyományospoli-
tikaigazdaságtanivizsgálataiisrendszerjellemzőketpróbáltakmegkörvonalazni,majdele-
mezni:atermelésésazelosztásközpontiirányítását,azannakdiszfunkcionálisműködésé-
bőleredőkorrekciósmechanizmusokat,valamintazállamiszektorésamásodikgazdaság
közöttikapcsolatokatkutatták(Bauer1981;Fehér,HellerésMárkus1983;GáborésGalasi
1981;Kornai1980,1992;Verdery1991:420).2Annakkövetkeztében,hogyetanulmányok
vagyamarxistapolitikaigazdaságtanból,vagypedigatermelésközpontúmakroökonómiai
elméletekbőltáplálkoznak,atársadalmiviszonyokújratermelésétszintekizárólagaterme-
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lésvilágábanvizsgálják.Ezekbenazírásokbanafogyasztáscsakmásodlagosszerepetkap,
atermelésfolyománya,függőváltozó.Ezeléggékülönös,mivelezekbenatársadalmakban
azegyénivagyszemélyesfogyasztásmindigkoncepcionáliséspolitikaiproblémátjelentett
apártvezetésszámára.Ezértaziskülönfigyelmetigényel,hogyapártapparátuspolitikai
döntéseivel hogyan értelmezte és kezelte, tűrte vagy tiltotta a fogyasztás egyesnehezen
ellenőrizhetőgyakorlatait.

MárkusGyörgyaDik ta tú ra a szük ség le tek fe lett címűkötetben(Fehér,HellerésMárkus
1983)aztállítja,hogyaszocialistarendszerbenegyadminisztratívközpont,akommunista
pártbürokratikusapparátusaszerveziatermelést.Mindentársadalomban,fejtegetiMárkus
emarxistaszemléletikeretben,szükségvanarra,hogya„szükségképpentársadalmijellegű
termelést” és a „jelentősenmegosztott és individualizált fogyasztást” összehangolják.A
kapitalizmusbanatermeléstapiacicserénekésatőkefelhalmozásszükségleténekrendelik
alá,aszocializmusbanatermeléstannakazelvnekaszolgálatábaállítják,hogy„azappará-
tustársadalomfelettiuralmánakanyagialapjaalehetőlegjobbankiterjedjen”(Fehéretal.
1983:88–89,lásdmégVerdery1991:421–422).Abürokratikusapparátus,annakérdeké-
ben,hogyatermelésierőforrásokelosztásafölöttkizárólagosellenőrzéstgyakorolhasson,
hiányoklétrehozásávalésrögzítettárakkalvisszafogjaafogyasztásicikkekkínálatát(Fehér
etal.1983:89).Eza„szükségletekfelettidiktatúra”afogyasztástkiszámíthatatlannakés
ellenőrizhetetlennek tekinti. Ezért egy központilag szervezett gazdaság keretei között a
fogyasztást korlátozni kell.Márkus elismeri, hogy ezmindössze egy elméletimodell, a
különbözőállamszocialistatársadalmakpártvezetőikülönbözőidőszakokbanrákényszerül-
tek arra, hogy a szükségletek feletti ellenőrzés szigorúságát és közvetlenségét enyhítsék
(Fehéretal.1983:90).AMárkusáltalánoselméleténekalapjátképezőszorosrestrikcióval
szembenazonbanezekbenatársadalmakbanmegjelentamásodikgazdaság,amiannaka
jele,hogynohaazapparátuskétségtelenülképesvoltaforráselosztásellenőrzéséreazálla-
mitulajdonúésirányításúvállalatoknál,valójábanazalternatívgazdaságitevékenységek-
nekegyrenagyobbköretudottkicsúszniafelügyeletalól.Másszavakkal,akeresletioldal
felőlérkezőnyomás,tehátafogyasztássalkapcsolatosvágyak,végülismegteremtettékaz
ellenőrizetlengazdaságitevékenységekapró,majdegyretágulóköreit.

Aközgazdászok,különösenBauerTamásésKornaiJános(Bauer1981;Kornai1980,
1992:122)elemzéseibőlkitűnik,hogyapártapparátuskontrolljamégazelsőgazdaságban
semvoltteljesésmegkérdőjelezhetetlen.Azállamitulajdonúvállalatokigazgatóimindig
bevethettékazalku fegyverétaközponti tervek túlzóköveteléseivel szemben,ésarra is
képesekvoltak,hogyelőrelátómódonhatalmasraktárkészletekethalmozzanakfölazeset-
legesjövőbenihiányoktermeléslassítóhatásainakelkerülésecéljából–ezolyanberuházási
ciklusok kialakulásához vezetett,melyeknekmakroszinten a fogyasztásra is hatása volt
(Bauer1981).Akeményköltségvetésikorlátokésacsődhiányábanavállalatiköltekezést
nehezenlehethatékonyanvisszafogni(Kornai1992:140–145).Ezértaforrásokegyrésze
meghatározatlanideigkikerülhetatermelésikörforgásból,amielőbb-utóbbafogyasztási
javak piacán is hiányt gerjeszt, különösen, ha az import korlátlan növelésére nincsmár
pénz.Mivelazalkufolyamatokafelettesekésabeosztottakközöttbármelyszintenkiala-
kulhatnak,tulajdonképpenmegtöbbszöröződikazoknakaszámaésdecentralizálódikazok-
nakaköre,akikazelvilegközpontiszervezésűgazdaságműködésétbizonyosfokigbefo-
lyásolni képesek.A közgazdászok, mivel alapvetően a központi szervezésű szocialista
gazdaságtermelésiszférájánaktanulmányozásávalfoglalkoznak,afogyasztásnakaszocia-
listarendszerbenbetöltöttszerepétcsakaklasszikusmakroökonómiaielemzéssegítségül
hívásávaltárgyalják–aholafogyasztásatermelésnekvagyaszolgálatában,vagypedigaz
útjábanáll(Kornai1992:165–171,302–311).Afogyasztásnakszigorúanmaterialisztikus
ésfőkönyviszemléletűaspektusaittekintveajavakatésszolgáltatásokatkétféleképpenlehet
elfogyasztani:atermelőfogyasztás(beruházás)vagyanemtermelővégfogyasztás(szemé-



replika 23

lyes fogyasztásvagy jólétikiadások) révén.Ezért,mivelaklasszikusállamszocializmus
idejénaszocialistaországoknakakapitalistanyugathoztörténőfelzárkózáshozszükségük
voltberuházásokra,az„improduktív”fogyasztástkorlátoznikellett,áldozat,halasztásvagy
elhanyagolás révén(Kornai1992:170–171).Ezekamakrogazdaságielméletekazonban
nemtérnekkiarra,hogyafejletttőkésországokkalfolytatottversenybenahatvanasévek
elejétőlafogyasztásiskiemeltszerepetkapott,vagyisidőnkéntéppenaberuházásokatfog-
tákvisszaafogyasztásszintentartásaérdekében.

Azállamszocializmussajátosságaivalfoglalkozópolitikaigazdaságtaniésmakroökonó-
miaielméletekazonbannemmagyarázzákafogyasztásnemanyagi,kulturálisvagyideo-
logikusaspektusait.Afogyasztásnemcsupánegytételegyországköltségvetésimérlegé-
ben.Afogyasztástvágyakirányítják,normákszabályozzák,ésezekavágyakésnormák
változnakazidőben.Amiegybizonyosidőpillanatbanéskulturáliskontextusbanluxusnak
számít,másidőkbenéskultúrákbanfunkcionálisszükségletkéntértelmeződhet.Afogyasz-
tásatársadalomegyescsoportjaiközöttikűzdelemastátuszszimbólumokértésosztályjelö-
lőkért,illetveafogyasztáskülönbözőgyakorlatainakmegfelelődefinícióiértés„korrekt”
értelmezéseiért–ecsoportokközöttapártideológiaiapparátusacsakazegyasokközül,
bárkétségtelenülazegyiklegbefolyásosabb.Azállamszocialistatársadalmakfogyasztási
szokásaitelemzőpolitikaigazdaságtaniéstársadalomtudományikutatásoknaknemcsaka
pártapparátuspolitikaiálláspontjávalésdöntéseivelkellfoglalkoznia,hanemafogyasztási
gyakorlatoknakazonmódjaivalis,melyeketazegyénekcsoportjaújidentitásokkialakítá-
sáraéskidolgozására,illetveaközpontilagmeghatározottéletstílusmodellekésideológiai-
lagkorrektnektartottéletmódokfelforgatásárahasználfel.

Életmód:szükségletekésrétegződés

AFo gyasz tás szo ci o ló gia című, egyetemi oktatásban használt szöveggyűjtemény először
1973-banjelentmeg(Gerőetal.1973).Azelsőkiadásbanmégtöbbtanulmányfoglalkozik
azéletszínvonaltávlatitervezésével,ésazegyikfejezetírásaiakapitalistafogyasztóitársa-
dalomkibontakozásánaksajátosságaitelemzik.Akötetbenmindazonáltalmáregyáltalán
nem érzékelhető a kommunizmus felépítésével kapcsolatos hruscsovi optimizmus, és a
fogyasztói társadalommalkapcsolatban is inkábba fejlődést (a tartós fogyasztási cikkek
vásárlásánaknövekedését)mutatóstatisztikaiadatsorok,mintapazarlástvagya„fölösle-
ges” fogyasztást bíráló kritikai elemzések dominálnak. A szöveggyűjtemény 1979-ben
megjelentharmadikkiadásaazonbanegyértelműenmegválikmindatávlatitervezés,mind
pediganyugattalvalóversengőösszehasonlítástematikájától,éselsősorbanafogyasztás
magyarországiszociológiaikutatásánakeredményeibőlválogat.Ezaváltozásegyrésztazt
jelzi,hogyaszociológiaahetvenesévekközepéresajátempíriávalrendelkező,önállódisz-
ciplínalettMagyarországon,másrésztpedigazt,hogyapolitikaivezetéselnagyolt,ideoló-
giai,egyneműsítőtársadalomképévelszembenlehetségesvoltatársadalomállapotárólés
belsőtagoltságárólárnyaltabbdiagnózistnyújtani.

Figyelemreméltó,hogyaFo gyasz tás szo ci o ló gia harmadikkiadásaazélet szín vo nal gaz-
daságstatisztikaikategóriájávalszembenazélet mód kultúrszociológiaifogalmánaktulajdo-
nítközpontiszerepet.Azéletmód,életformaéséletstílusegymássalrokonértelműfogalmai
tulajdonképpenamagyartársadalmonbelülújratermelődőgazdaságiegyenlőtlenségekés
kulturáliskülönbségekmegragadásáravoltakalkalmasak,ésezzelimplicitmódonaz„uto-
lérni és túlszárnyalni” program sikertelenségét is jelezték.Az utópisztikus elképzelések
szerint anépgazdasági tervekösszeegyeztetéseés a sokoldalúgazdasági együttműködés
hatásáraaszocialistaországokösszesállampolgáraazanyagigazdagságegyenlőszintjénért
volnaelakommunizmusba.AzMSzMP1962-bentartottVIII.kongresszusánakhatároza-
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tábanfoglaltjóslattalellentétben(vö.PetőésSzakács1985:399)azonbansemaszellemi
ésfizikaimunka,sempedigavárosésafaluközöttikülönbségeknemcsökkentekahetve-
nesévekvégefeléközeledve.Azegyenlőtlenségekfennmaradásánakmagyarázataaszoci-
ológialegfontosabb,apolitikaivezetésáltalistűrvetámogatottfeladatalett.

AszociológiaiéletmódkutatásMagyarországonelsősorbanFergeZsuzsa,KeményIst-
ván,LosoncziÁgnesésUtasiÁgnesnevéhezfűződik.3FergeésKeményahivatalosideo-
lógiaszocialistatulajdonviszonyokraépítő,sematikuskategorizálásával–kétosztály,egy
réteg–szembenamagyartársadalomsokkaltagoltabbtársadalomszerkezetiportréitrajzol-
tameg.FergeZsuzsaajövedelmiésvagyoniegyenlőtlenségekalapjánkialakulómagyar-
országitársadalmirétegződéstelemezvemegállapította,hogyakedvezőbbanyagihelyzetű,
magasabbéletszínvonalúrétegekbennagyobbazéletmódbeliváltozatosságis(Ferge1969).
KeményIstvánamunkásosztálybelsőrétegződésénekokaiközöttajövedelmihelyzetmel-
lettaszármazás,atelepülési,családiéskulturálisháttérszerepétishangsúlyozta(Kemény
1972).A munkáséletmódok és a munkásosztály fogyasztási (táplálkozási, ruházkodási,
tisztálkodási,lakberendezési)szokásainakelemzésébengyakranhivatkoztakMauriceHalb-
wachsezidőtájtmagyarulkiadottszociológiaiésszociográfiaivizsgálatairais(Halbwachs
1971). Halbwachs maga is megállapítja, hogy a fogyasztási szokásokban mutatkozó
különbségeketnemcsakazeltérőtársadalmiéletfeltételek,hanemacsoportnormákkülönb-
ségeiismagyarázzák.

LosoncziÁgneséletmódkutatásaahetvenesévekmagyarszociológiájánakegyiklegje-
lentősebbmonográfiájáteredményezte(Losonczi1977).4Akönyv–Az élet mód az idő ben, 
a tár gyak ban és az ér té kek ben –háromrészretagolódik,melyeksorrendbenatörténetiélet-
módmodelleket,azéletmódtárgyiésanyagifeltételeitésazértékorientációkéletviteltszabá-
lyozóhatásátelemzik.Nohaatörténetiéletmódmintáktovábbélésénekvizsgálataahetvenes
évekmagyartársadalmábanizgalmasésrelevánseredményekethozhatottvolna,Losonczi
ebbenakönyvébenerreafeladatranemvállalkozott.Aszerzőakortárstársadalombanléte-
ző életmódkülönbségeket elsősorban az ember tárgyi környezetének eltérő feltételeiből
vezettele,éselemzéseközéppontjábaaszük ség let kategóriájátállította.Mindentársadalom
éstársascsoportkialakítjaaszükségletekhierarchiájátvagypreferencia-sorrendjét:először
bizonyos alapvető, biológiai szükségletek (például táplálkozás, ruházkodás és lakhatás)
kielégítéséretörekednek,ésamintazmegoldottnaktekinthető,további,másodlagos,kultu-
rálisszükségletek(példáulszórakozás,művelődés,sport)kielégítéseválikmegoldandófel-
adattá (vö.Malinowski 1972).A szükségletek sorrendisége azonban társadalmanként és
kultúránkéntváltozik;abiológiaiszükségletekkulturálisjelentéstnyernekésbizonyoskörül-
ményekközöttamásodlagosszükségletekisalapvetőkkéválhatnak.Atárgyiszükségletek
kielégítése,afogyasztásugyanakkoratársadalmiviszonyok,atársadalomrétegzettségének
újratermelésétiseredményezi(Losonczi1977:317–324,483–489).Losoncziittmártámasz-
kodottPierreBourdieuMagyarországonekkoribanismerttévált,aszimbolikusfogyasztással
foglalkozó,illetveagazdaságiéskulturálistőkeközöttkülönbségettevőírásairais(Bourdieu
1971,1978).Losoncziatárgyiszükségletekháromtípusát–atáplálkozást,alakberendezést
ésazautóhasználatot–konkrétabbanismegvizsgálta(Losonczi1977:332–463);elemzései
amagyarországifogyasztáskutatáslegjelentősebberedményeiközétartoznak.

AhetvenesévekközepénmegjelentmagyarulThorsteinVeblenA do log ta lan osz tály 
el mé le te címűkönyve(Veblen1975).MaxWeberfogyasztásiszokásokalapjánszerveződő
státuszcsoportokatelemzőírásaiésVeblenhivalkodófogyasztásravonatkozófejtegetéseia
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nemmarxista,„polgári”életmódkutatáslegtöbbetidézettmunkái.UtasiÁgnesnyolcvanas
évek elején folytatott fogyasztáskutatási vizsgálata is támaszkodott a weberi és vebleni
elméletekre.Utasimegkülönböztetteakulturálishagyományokraépülő,csoportjellemző-
nektekintettélet stí lustazadotttársadalmi-gazdaságiformációrajellemzőélet módtólésaz
individuálisemberiszükségletekkielégítésénekmódjaitjelzőélet mi nő ségtől(Utasi1984:
18–20).Azéletstíluscsoporttovábbákülönbözikaszubkulturáliscsoporttól:abban,hogyaz
előbbipre fe ren ci ák alapján szerveződik,míg az utóbbi a szűkebben értelmezett ér té kek 
alapján.A lényegi eltérés azonban egykritikus szerint amegszerveződésmozzanatában
van,hiszenaszubkultúrákcsoportidentitássalrendelkeznek,azéletstíluscsoportokviszont
laza szociológiai kategóriát alkotnak, és nem lépnek fel az önmeghatározás igényével
(Bozóki 1986: 184–185).Utasi nemvizsgálta azal ter na tív élet stí lu so kat,mert azokat a
civilizációs fejlődéssel ellentétes tendenciájuk szükségképpen ideiglenes formációknak
tekinti.Aszubkultúrákésalternatívéletstílusokvizsgálatánakmellőzéseazonbanakutatás
komolyhiányossága:máranyolcvanasévekbensemlehetettolyantartósnakésváltozat-
lannaktekinteniazegyeséletstíluscsoportokat,hogyazindokoltavolnaanéhameglepően
tartósnakbizonyulófogyasztóiszubkultúrák(pl.bélyeggyűjtőkvagyhorgászok)tanulmá-
nyozásánakelhanyagolását.

Utasi következtetései alapján azonban érdekesmegállapításokat tehetünk a hruscsovi
utópia sorsáravonatkozóan.Aszellemiés fizikaimunkaközöttikülönbségnem látszott
csökkenni:a„magasabbiskolaivégzettségesetébenbizonyíthatóanerősebbazindividuális
választásszabadsága”(Utasi1984:159).Afaluésavároséletmódjasemközeledett,hiszen
azéletstílusbanésafogyasztásiszokásokbanmutatkozó„egyenlőtlenségekrendszerébena
legerősebbekegyikeafaluésavároskülönbsége”(Utasi1984:160).Az„utolérniéstúl-
szárnyalni”programanyolcvanasévekelejérevégleglekerültanapirendről,demárahet-
venesévekközepénisamegfáradásjeleimutatkoznakapártpropagandaideológiaimunká-
jában.APárt élet szerzője,akiazéletmódfogalmánakmeghatározásábanegyébkéntnyil-
vánvalóantámaszkodottazemlítettszociológiaiéletmódkutatásokra,aszocialistaéletmód
sajátosságairólígyír:„Aszocialistaéletmódazújtársadalomemberénekésközösségeinek
azamagasrendűéstudatoséletvitele,amelyet…amarxizmus–leninizmuseszméi,aszo-
cialistaerkölcselveiésnormáivezérelnek.Aszocialistaéletmódnakkiemelkedőjellemző-
jea tevékenységek tartalmigazdagsága, sokszínűségeésegészségesaránya, továbbáaz,
hogyhelyesegyensúlytteremtaközösségiésszemélyi,azanyagiésszellemiértékekmeg-
becsülésében”(Nagy1977:75).Ameghatározásbólazonbantovábbrasemtudhatjukmeg,
hogymitőlgyúrtákakommunistákatkülönlegesanyagból,hiszena„szocialistaerkölcs-
nek”,az„egészségesaránynak”és„ahelyesegyensúlynak”adefinícióbansegítségülhívott
fogalmaiéppenolyanhomályosak,mintaszocialistaéletmódmibenléte.

Ideológia:tömegfogyasztásésreklám

Azideológiasajátossága,akármilyentáganértelmezzükisafogalmat,éppenaz,hogymeg-
határozza,mia„helyes”,az„egészséges”ésa„normális”.Ahatvanasévekvégénésahet-
venesévekelejénMagyarországonpublikált,akapitalistafogyasztóitársadalom„visszássá-
gait” taglaló társadalomkritikaimunkáképpenazt igyekeztekbemutatni,hogymiértnem 
egészséges a fogyasztói társadalom minél pazarlóbb fogyasztásra serkentő sajátossága.
VancePackardmagyarul1966-banmegjelentTé koz lók címűesszéjénekegyikpéldájaamo-
torosfűnyírókelterjedése.Szarkasztikuskritikávalismertetiareklámokabbélierőfeszítéseit,
hogy a fűnyírásmotorizálásával „vonzóan férfiassá” tegyék ezt a házimunkát (Packard
1966:37).Areklámokaztiselmagyarázzáka„bőségtársadalmában”élőamerikaifogyasz-
tóknak,hogymiértkellkétautótvagykéthűtőszekrénytvenniegyháztartásba.Dea„fejlő-



5 AlakásokdiszfunkcionálistúlzsúfoltságáróllásdS.NagyKatalinírásátaRep li ka jelenszámában,valaminta
témábanírottkönyvétis(S.Nagy1987).

6 A fogyasztási cikkek„választékának” innovatívbővítéséről írHammerFerenc ésDessewffyTibor a jelen
tanulmánytkövetőesszében.

26 replika

dés”igaziútjaamegtervezettelavulás,melyújabbtermékekpiacradobásával,atermékek
élettartamának lerövidítésével vagy a termékek kívánatosságánakmanipulálásával a régi
fogyasztásicikkújracserélésérekésztetiafogyasztót,ésezzelazeldobásiszellemetterjeszti
(Packard1966:53–54).Packardtársadalomkritikaiírásaajelentanulmányszempontjából
azértérdekes,mertafogyasztásfolyamatosnövelésénekszükségességétazEgyesültÁlla-
mokbanéppenaSzovjetunióvalfolytatotttermelésiversenynyománkeletkezetttermékfö-
löslegeladásikényszerévelindokolták:minthaNixontidéztevolnaPackardis.Azisfigye-
lemreméltó,hogyPackardéppenolyanmoralizálóhangnemetütöttmegkönyvevégén,mint
amilyet a frizsiderszocializmus-vita némely hozzászólója, és a „tartalmasabb” életmódot
sürgetőzárógondolataia„szocialistaéletmód”teoretikusainakisdicséretéreváltakvolna.

Akapitalistaésállamszocialistaországokhatvanas-hetvenes-nyolcvanasévekbelifogyasz-
tásigyakorlataiközöttiigazikülönbség,úgytűnik,inkábbfokozati,mintminőségi:azátlag-
jövedelmekkülönbségehatározzamegafogyasztásátlagosszintjébenésafogyasztásiszer-
kezetbenfennállókülönbségetis.HiszenelsősorbannemazértnemvásároltakMagyarorszá-
gonkétmosógépetacsaládok,mertnembuzdítottaerreőkethatékonyárureklám,hanem
azért,mertnemfértvolnaelakisméretűlakásokban,ésmertmástartósfogyasztásicikkek
elsőpéldányánakbeszerzéseesetlegelőbbvoltalistán.5Nohakétségtelen,hogyafogyasztá-
sicikkektömegtermelésénekkialakulásamagautánvonjaafogyasztástömegesséválásátis,
afogyasztássalkapcsolatosdöntéseketazegyénekésacsaládokvégülisönállóanhozzák,arra
kényszeríteni őket nem lehet.A fogyasztás történeti, generációk között áthagyományozott
mintáinak,atömegkultúrabefolyásánakésazideológiánakcsakösztönzőszerepevan,ésnem
teszikötelezővéavásárlást–különösen,haajövedelmihelyzetkeményköltségvetésikorlátot
jelent.Mindazonáltal szűkös anyagihelyzetbenés ahiánygazdaságkörülményeiközött is
lehetőségnyílikinnovatívéskreatívfogyasztóiszokásokkialakítására;haazújszükségletek
kielégítéséreaziparésakereskedelemnemképesrugalmasanreagálni,akkoramármeglévő
fogyasztási cikkek újrafelhasználásával, „újrafogyasztásával” és a használt tárgyakhoz új
jelentésektársításávalismeglehettöbbszörözniakövethetőfogyasztásimintákat.6

Az anyagi bőségvilágaként értelmezett fogyasztói társadalom terjedésekétségtelenül
lassabbvoltazállamszocialistaországokban,mintakortársnyugatijólétitársadalmakban.
Az árureklám szerepe mindazonáltal a szocialista hiánygazdaságokban is fokozatosan nö-
vekedett,mintaztmásírásokközöttBessenyeiIstvánésHellerMáriatöbbtanulmányais
hangsúlyozza(BessenyeiésHeller1980,1982,1986).Avásárlásikedvfenntartásaugyanis
mégazerőforráskorlátosgazdaságbanműködőtermelővállalatoknakisérdekevolt–hiszen
atúlkeresletrehivatkozvatöbbközpontitámogatástlehetettigényelni(BessenyeiésHeller
1986:73–74).Azárureklámmechanizmusaazonbanvégeredménybennemkülönbözötta
kapitalista fogyasztói társadalmakbanelterjedttől:nohaaszocialista reklámnakamarke-
tingszakkönyvekszerintatársadalmitervezésrészterületévékellettvolnaválnia,ésater-
mékekhasználatiértékérőlésárárólszóló„valódi”információtkellettvolnaközölnie,még
magukaszakkönyvekisténykéntkezelikafogyasztómanipulálásánakelkerülhetetlenségét
(BessenyeiésHeller1980:134).Amanipulációtechnikáipedigakapitalizmusbanésa(ké-
ső)szocializmusbanegyformák:a„mesterségestermékdifferenciálás”azazonoshasználati
értékűtárgyakatszimbolikusjelentéstartalmaktársításávalkülönböztetimegegymástól,a
reklámáltalazárukörévontauramegteremtiaszéplátszatotésavonzóillúziót,vagyép-
penafelelősségteljesfogyasztóimagatartásmitológiáit,azegyéniszükségletekreapellálás
pedigelfediakollektívszükségletekfontosságát(BessenyeiésHeller1980:121,129).Az
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árureklámbanszorosanösszefonódikazideológiaiésgazdaságimozzanat:„nemcsakegy-
egyárucikketkellelfogadtatni,hanemannakamechanizmusnakazegészétis,amelybenaz
árutermelésilyenmódjalehetséges”(BessenyeiésHeller1980:130).

Areklámok természetesennemdiktáljáka fogyasztóimagatartást,csakbefolyásolják
azt.Abefogadóknemfeltétlenülhiszikelareklámbanfoglaltinformációtartalmát,lehet-
séges,hogycsakkulturálisfelemelkedéstkínálófantáziaértékemiattfogyasztjákmagáta
reklámárut, és mellesleg a reklámozott árut is (vö. Bessenyei és Heller 1986: 75). A
fogyasztásésatömegkultúraideológiáinemteremtenekvalóságot,csakavalóságegyolva-
satát,melyetsokanvalóságkénttapasztalhatnakmeg.Areklámmalésafogyasztóiideoló-
giákkal kapcsolatos alaposabb vizsgálatoknak tehát mindenképpen ki kellene térniük a
versengővagyéppencsakpárhuzamosanlétezőolvasatokelemzéséreésértelmezéséreis
– az államszocialista időszak fogyasztáskutatásában éppúgy,mint bármelymás korszak
vagyrégiófogyasztáskultúráinaktanulmányozásában.

Háztartás:családifogyasztás,háztájigazdálkodás
ésszabadidő-felhasználás

Aháztartásokgazdálkodásánakkutatásaafogyasztáskutatássalrokonterület,hiszenaháztar-
tásokgazdaságidöntéseiközöttkiemeltszerepetjátszikafogyasztásütemezéseésmegterve-
zése. Nixontól kezdve Daniel Millerig, a fogyasztás kulturális antropológiai kutatásának
pápájáig számos szakértő hangsúlyozta, hogymilyen fontos szerepe van a háziasszonyok
fogyasztási döntéseinek a fogyasztási cikkek piacképességének megállapításában (Miller
1995:34–39).Aháziasszonyokegyrésztacsaládiköltségvetésmeghatározásábanésacsaládi
jövedelembeosztásábantöltenekbekulcsszerepet,másrésztatársadalomszámosmásszférá-
jávalellentétbenittadatikmegszámukraazautonómcselekvéslehetősége.Aháziasszonyok
ismerikleginkábbazélelmiszerek,azitalokésaháztartásicikkekáraitakülönbözőüzletek-
ben,ésőkszervezikmega legoptimálisabbmódonahétvégibevásárlást.Mindezekkelaz
általánosítómegállapításokkalösszhangbanHoffmannIstvánnéisaztakövetkeztetéstvonta
lekiterjedtszociológiaifelméréseialapján,hogyanőktömegesmunkábaállásanyománsem
változottmegaháziasszony(feleség,anya)„családipénzügyminiszteri”szerepe(Hoffmanné
1977a: 166, 1977b: 68).A különböző fogyasztási cikkek vásárlásánál csupán a háztartási
gépekkiválasztásábannagyobbaférjszerepe,afeleségbefolyásaérvényesülaruházkodási,
lakberendezési,élelmiszervásárlásiésmás,kisebbértékűjavakbeszerzésében(1977a:168).
Hoffmannékutatásaiaháztartás-gazdálkodásidöntésekbenkialakultszereposztáselemzésén
túlvizsgáltákapénzgazdálkodásésatakarékoskodáskülönbözőmintáit,afogyasztásszerke-
zetnekatársadalmirétegződésszerintiváltozatait,valamintafogyasztásmegtervezésénekés
arészletvásárlásikészségnekazelterjedtségétis.

Aháztartásokfogyasztásaazonbannemcsakajövedelmekelköltését,hanemesetenként
amegtakarítástésazelhalasztottjövedelemfelhasználástisfelöleli.Aháztájigazdálkodás
ésamásodikgazdaságmásformáiafogyasztásijavakpénzkiváltótermeléséttesziklehe-
tővé.Amármegvásároltfogyasztásicikkekkarbantartása,ápolásavagyatárgyikörnyezet
időnkéntiátrendezésemegváltoztatásaisfogyasztás,afogyasztásifolyamatrésze(Camp-
bell1995:104,Vörös1996:77).Aköltekezőfogyasztásésapénzkímélőfogyasztásaránya
jövedelmihelyzettől,családiháttértőlésdivathullámoktólfüggőenmásésmáslehet.Egy
nyolcvanasévekközepénpublikáltvizsgálatpéldáulmegállapította,hogyaz1972és1982
közötti időszakbanMagyarországonfolyamatosannövekedettaszabadidejükbenmunkát
végzőkszáma,elsősorbanabarkácsolókésaházkörülijavítástvégzőkaránya.Miközben
1978-igavendégségbejárókésaszabadidőtkulturálistevékenységekvégzésérefordítók
számaisnőtt,addig1978utánmegváltozottatrend,ésa„munkautánimunka”arányaa
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kulturális és társadalmi tevékenységek rovására is nőtt (Bruszt és Lili 1986: 84–85).A
másodikgazdaságkialakulásátakülönbözőtársadalomkutatókegyrésztazzalmagyarázták,
hogyahiánygazdaságbanszükségesséválta„szocialistaszektor”kereslettőlelmaradóter-
melésénekkiegészítése,másrésztazzal,hogyahetvenesévekközepéigfolyamatosanemel-
kedőéletszínvonalszintentartásaérdekébenszámoscsaládkényszerültpótlólagosjövede-
lemszerzésilehetőségekfelkutatásáraéskihasználására.Demindakétmagyarázatugya-
nannakakövetkeztetésnekalevonásáttesziszámunkralehetővé:aNixonésHrucsováltal
meghirdetett, a kapitalista és államszocialista társadalmi-gazdasági rendszer közötti ver-
senytafogyasztóitársadalomnyertemeg.

Utószó:fehérfoltokafogyasztáskutatásban

Azeddigiekbenapolitikaigazdaságtan,amakroökonómiaésaszociológiafogyasztással
kapcsolatos szemléletét és kutatási irányait elemeztem. A kutatások többnyire vagy
össztársadalmi ésmakrogazdasági szinten kezelik a fogyasztás problémáját, vagy pedig
steril szociológiai kategóriákkal helyettesítik be az önmeghatározásra és önértékelésre
képesszubkulturálisfogyasztásicsoportokat.Afogyasztóimagatartásésafogyasztókultú-
rák történeti vagy kortárs vizsgálatában a kvantitatív statisztikai felméréseket szükséges
lenne kiegészíteni egy olyan kultúrszociológiai és kultúrantropológiai megközelítéssel,
melyafogyasztószemélyétésszempontjaithelyeziközéppontba.Ilyentípusúkutatások
előfordultakmárahazaiszociológiában(többekközöttLosoncziÁgnesmunkáibantalál-
hatunkrápéldákat),azonbanbővenmaradtakmégolyantematikusfehérfoltok,melyek
feltérképezésénekfeladatamégelőttünkáll.

Összefoglalásképpen és felsorolásszerűen álljon itt néhány lehetséges szociológiai és
kulturálisantropológiaifogyasztáskutatásiterep:(1)Afogyasztásintézményimegszervezé-
seéshelyszínei(azüzletek,áruházakéspiacokszakosodásaarétegkultúrákésaszubkul-
túrákkülönbözőigényeinekmegfelelően,azáruvásárlásésárufogyasztáseltérőhelyszínei,
akulturálisfogyasztásintézményei,ahivalkodófogyasztástársadalmitereésezekváltozá-
saazéveksorán); (2)A fogyasztással szerzett tárgyak, szolgáltatásokhelyi jelentései (a
tárgyakpusztafelsorolásaéskatalogizálásanemsokatárulelatárgyakfelhasználásának
kulturálisankülönbözőmódjairól,astatisztikanemképesbeszámolniajelentésekkülönb-
ségeiről);(3)Afogyasztásszubkultúrái(afelforgatófogyasztás,az„alternatív”csoportok
„fogyasztásellenesfogyasztása”vagyazújétkezésikultúrákfogyasztásamellettatisztes
polgáriéletmódkellékeinekszintekötelezőbeszerzéseköréisszerveződnekszubkultúrák
–ennekalapjánajövedelemszintkülönbségeiellenérelehetlátszólagazonostárgyikultúra
különbözőháztartásokban);(4)Afogyasztásszerepeaszemélyespresztízsvagyazonosság-
tudatlétrehozásábanésfenntartásában(fogyasztásésidentitáskérdései,aparvenü,adek-
lasszált,azújgazdagfigurájaazállamszocializmuskésőikorszakábanésaposztszocializ-
musban);és(5)Afogyasztáskülönbözőstratégiáinakkialakítása(aköltekezésésamegta-
karítás kulturális jelentései, a fogyasztás időzítése, a pénzkímélő fogyasztás példái).A
Rep li ka fogyasztásiszokásokkalésfogyasztóikultúrákkalfoglalkozósorozataefehérfol-
tokszínesebbétételéhezkívánhozzájárulni.
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