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E L 6 S  z(")  

Napjainkban hatalmas méretü fejlődésnek lehetünk ta-

nul.  A  világtörténelem során még nem zajlottak le ilyen nagy-

méretü változások hasonlóan rövid idő alatt, mint jelenleg. 

A fejlődéshez évszázadokra volt szükség, s ez észrevétlenül, 

az egyes emberek életében, tevékenységében nagyon kevés 

nyomot hagyva, vagy nyomtalanul valósult meg. 

Jelenleg más a Lolyzet. A tudomAnyos felfedezések 

tömeginételtüvé válása és elterjedése, a technikai eszközök 

nagy száma és alkalmazásuk az élet minden területén magával 

hozta, hogy az egyes ember életében olyan lényeges változá-

sok menjenek végbe, amilyenekre néhány évtizeddel ezelőtt 

még gondolni sem lehetett. mezek a változások felgyorsitják 

az életritmust, átalakitják az emberi tevékenységek széles, 

szinte teljes körét, befolyást gyakorolnak az emberek egy-

máshoz való viszonyának alakulására, meghatározzák egyéni-

ségét, átalakitják életmódját. 

A tudomúiyus-technikai forradalom kibontakozása már 

társadalmunkat is érinti, s ezért szükséges, hogy megvizsgál-

juk azukat a viszonyokat, amelyek jelenleg vannak, s lehetővé 

teszik vagy akadályozzák a kibontakozás feltételeit. 

Az általános elemzéseken túlmenően szükséges az is, hogy 

szűkebb területen vizsgáljuk a feltételeket, ugyanis a mikro- 



környezet vizsgálata elengedhetetlen a makrokörnyezet 

tanulmányozásához, s éppen ezért megvizsgáltuk Békés megye 

lakosságának helyzetét, életmódjának fontosabb elemeit. 

Vizsgálatunk nem terjedt ki minden részletre, ez nem 

is volt célunk, hanem az, hogy felmérjük, mennyiben vannak 

meg a tudományos-technikai forradalom befogadásának lehető-

ségei egy  mezőgazdasági jellegű megyében, ahol még jelentős 

a tanyasi lakosság száma, aránylag elmaradottak az élet-

viszonyok, nagyrészt hagyományos az életmód. 

;íunkánkban ezekre a kérdésekre akarunk választ adni, 

s ez részben sikeralt is, mivel bebizonyitódott, hogy a 

viszonylagos elmaradottság ellenére, ha ellentmondásosan is, 

de a szocializmus épitésének következtében Békésben is foko-

zatosan kialakulnak azok a feltételek, amelyek hozzájárulnak 

a tudományos-technikai forradalom magyarországi kibontako-

zásához. 

.Egyben köszönetet mondok Dr. Horuczi László kandidá-

tusnak, a József Attila Tudományegyetem Filozófia Tanszéke 

docensének, akinek szakmai tanácsai, baráti segitsége jelen-

tős mértékben megkönnyitették tanulmányom elkészitését. 

szarvas, 1973. március 20. 

Pilishegyi József 



1.  

1./  A tudoalí,lyae-technikai forradalom fogalma, 
ezUkenbb 	ii IWO  órtelanezéae 

A XX. század második felében olyan mélyreható váltos:►ook 

köve L :.cztok be a termelóer5k rendszerében - a  ezen balul  kü.ltf- 

nö3en a ter::,nléai eszközök titrukturáj;lban 	hogy az,,kszégecsoé 

vdlt ouy olyan uj fielp7.om kialakitáea, amely önmaáb.xn húen 

tikri3zi ezeket a váltoeáeokat, mega* foglalja ezen váltoiiepk 

fő komponenoeit, s ns+eslileteeen ás tbmi3ren adja vinaza sea  

lényee,St. 

Mivel ezek a mélyreható válton:ások eloődlegeeen a tudo-

mányhoz de a technikához kapcsolódtak, kézentek*anek l,1tezot t 

egy olyan dj ter:dnu© technikus létrehozása, Miely Uaazefogja, 

magába euriti és adekvátan viaszat :krözi azt ars 414, viszonyt, 

amely a tudomány ős technika között kia .i.akult. 

John Bern íl révén korunk e nagyaránya 	 moly arra ta a 

"tudományos- technikai forradalom" i'o ;alomban nyer t,e el regfelelő 

elnevez . sét. 

J. .iiernal a tudományban és technikában végbemenő minőségi 

változást érti e fogalom ultit ts "A tudoodnyou-toohnixai forra-

dalom azt a nagy történelmi fordulatot jelzi, amikor a tudesiny 

kezdi diktálni a technika fejlődésének tempóját, mégpedig olyan 

felfedezéseivel (orr 	itja, amelyeknek nem volt, a  nem is  

lehetett a termelésben előtörténetük - atomenergia, kibernetika, 

stb.  -, közvotlenál adja felfedezését a 'erweláenek." /1/ 

luűzi gh Attilai ♦ TO o. cikkében, Uj free, 1:71. 4. sz. 



Ju. 	Liolescsenko azorint e fogalom t,ökActoaaen kife-  

j ozi a korunkban  lezajló forradalmi vál LozáBokat. "A tudományos-

technikai forradalom sajátoeaa.ágai és néhány társadalmi ~.~roblé-  

úrtekezéaébQn a következőket olvashatjuk:  

"A tudomány o technika fors•adaLni vál to 'eainak nemcsak  

időbeni +beesése meg► végbe, hanem feJlí feük mély,  

kölcsönös feltótelOgatte6gse Ssoroo baszef*nódduuk.  

aminek következtőben Olyan Ogya6gestolyalaat alakul ki,  

mely adekeit visszatükrözést nyeri ' 	ban a "! tudoma rose- 

tododksl garradalemm fogalomban." /2/  

A fo;;alom teha[t aOpIdlait*tto a  oaalrt4.441,1 ösft1arsilN  

is megkezdődött. J®lenles aaai! ttSbb  *lama*.  tehető  azoknak  a  

müveknek a az "una, melyekben megpra5baljdk valamii.lyaeau atpektuaaból  

aneghatiacozni a tudopdSyos- ►  teahnikai forradalom fogalmának  a 
lényegét« A  magyar  *AVM m= gjel.enő, ezzel  a témával ZamiaikOaó  

publiwYl►ei8k araaa► is aaRstalasdja már az ezret.  

aa.rthető az irodalom ilyen óriisi mire*  taiMSssidAaaa,  

ugyanis korunk let;fontosabb folyamatának vizsgiletAr31 	szó  

/a leninizanua paellettr', egy olyan folyamatnak, matly ea-formán  

lezajlik a tőkés is a szocialista országokban. Természetesen  

ez a kettősség újabb ;;roialémí.ka:,at vet fel, mivel +aLryazcyn folyamat  

két eZynáaaaaal. aaaata 'oxiisz tikwaax ► szembenálló tárasadala.ni ra:i+;ias4err-  

ben jelentkezik. - s:nnek kvvetkeztibelt dttelalOflaMöbsn is nagyon  

komoly eltérések mutatkoznak. - Abban viszNft vaa1e11emayi kutató  

ea;yetdrt, ho gy a korunkban lezajló vál i.oaé#s,ktt rn.i.ndkdt  

daa32.mi formában ::rze:k.elj ,k, azonban  társadalmi tt.rületen mások a  

következuaaF"nyoí.  

/2/ Magyar Filozófiai :.zemle, 1969. 4. se.  



Valter ,toaell'eA tudosdopree•teebmikat iorradalomrál" cimü köny-

vében ezt a következőképpen fogalmazza meg:  

ens  a tedeeínyoe- technikai  forradalom egységes é® oszt-

hatatlan, slat  ahogy egységes és os$thatatian maga a  

tudoríny is. A mai tudományos-technikai forradalom  L3r- 
cadalmi-gazuaacigi, belső ó® ne mze tk:;zi feltételei azon-  

bas kultinbösóek. Lzc:rt e forradalom . 4 oGao, oredmányei  

ó• távlatai szuicss6gképpez► kü].tinbtisciek a két kuldnbasó  

társadalmi világrendszerben." /3/  

Ha 	alá ve=;szük a két társadalmi rendezerbon  

Megvalósuló ea7eéges tudom:íryoe.techniks.i forradalmat, meellam-  

pithatjuii g  hogy aaeL,val3aulásánait lehetősápi nem  csupán a k,apí-  

talisattsbaa cis  a szocializmusban kiildnbbznek, hanem az  egyes  

társadalmi  s: arulákou buiUl is óriAsi e1 reinek figyeliicr t,dk meg  

as  esyMe salamis*  tirsadal.aú.-gazdie+%;i alakulatának eitérő fej-

lettségi  esislem8la kllvetkeztéáaa. 	az elterű fejlettségi  

esinvonal aagyeirt6kben befolyá'ieel ja a tudományos-technikai, tor-  

radalom meE;wvalósul..ia. ~lnak em:t, megrüviditi vagy :ueghoeezabit  ja  

azt a történelmi időszakot, a::ely alatt átalakul a Z:ermeló®  

egész  rendszere, amelyben a tudomány iciizve tlewl beha tol a ter-  

melósbe, a termelőerők részévé válik.  

A i,úké® világrendszerben napjainkban is érvényesül az  

egyenlőtlen iejlddéa torvénye, a ez kihat a  tudomány  Jo a Lech-  

nika fejlődésére is. "A :nal kapitalizmusban a tudomány de teeh-  

nika viszonylag eGyc:nl::itlenA, ellentmondásosan fejlődik, és  

csak a fe jlQ tebb .sr®z_íf;okiran, mig a többi t+ókéeország általában  

/3/ V. Roman: A tudományos-technikai forradalomról, itossuth Kiadó 
 

1972. 33. old.  



az elmaradott Li;r.110168i technikánál raked meg." /4/  

A :zocializmust ..pitd tiroac;almakban mis a  helyzet.  

iár :i  A,  is kiilönb3z3 i;azdaetAgl, fe jl®ttsé€;il orssdgpk taiilhatók,  

a ten.únacia mógio a kiegyenlitddóe felé mu at, olyan órtelemben,  

hogy a  ie jlsllisbb. it-¢,ázíiaa3í zyilag nagyobb aróforrjaokkarl ronucl-  

r.ez3 osgmmmaligok /elaűtx,rban a  ::zovjetunió/ átadják temel`oi ta-

pasztalataikat. szdkembxeket k'i.,idenek és szakembereket  kt:pez-  

nek a E;yendibben fejlett országok aci:ezáre, ez zel is se6itve,  

hogy  mind"  sldbb lekdhess::k azokat a hátráayokat, a::t:lyek az  

eltérd tortáaelmi tQjíwúée során alakultak al,  s lMlnzilmolráeuk-  

üoa a belső erdfasmiNk nem  slog/Wk. A amiaoieliete gazdasaigi  

int4grdciá asgmaldlittsdnak is a:ia1:fQltLtele a r;azaasifigi külenb-  

sigek rnega3$iiAtNáNe a  aegfe:Lelő fejlettségi szint ©lárá,Mb vam  

lamennyi KGST•-oxtmaile sáaxérvl.  

1"ehát a kőt világrendszer aNtgiAte, az agyas Uroc:á.gok itit3o.  

sötti fe jle Lta:i;veli ozintkal.inbpigeh, a tudomAnyoe- technikal  

tom/dales kibontakozásinak és seg/alásuldaátak eltóró feltéte-

lei mind  bozz;á jiruinak ahhoz, ho gy a tutdonányoe-technikai for-  

radalom fogalmának :-ál Lalános filozófiai megYtatároz<ysa még várat  

magára.  

A tómával foglalkozó tudósok sokszor kalönbös8 értelA.szúa-  

ben, ső t g,yakran, egymásnak ellentrnondá űr :.elmezúsben i s  haas-  

ndljdk e foa;almaté ettől f-.ggóen, hü ;,y milyen osztályérdekeket  

kápviselrek, vagy a tudsminyoo-technikai forrsdelo41 101y ddiva].  

foglalkoznak behatóbban, a Wdomínyos, vagy a m ~.azakci- Lechnixsi  

oldalát tartják-e ols3vdlegesn®k, vagy  azJnoa fontosaái,riunak  

/4/ 16 Mama i.  an. 34. old.  



tart"  duikettSte  do 	thrMlMatlmí meghatározott..  

Alitiá /gichnikai de 'tor®iniomo/, vagy  ej,s8dle ~,,,eoen t•áreadalmi  
Mgbad%o t. teágát hangsulyozz,k, elhanyagaiva tuciomán;yoo,-m.,ozaki  
oldalát. Imp,jnirlkuan €xzoli.,un egyre többen l,amerik  tel  a tudomá-  

nyoe-tectn33.kűi forradalom komplex jellidOte • tudomday, a teoh•  

nika ma atáraadalmi viezQnyok közötti öees02411,0t.  

A tudományos-technikai !ba r adN,lom fosamilmolt Crtal.miMsisom  

kor a$,:kuj,;cso.nek tart juk s, bogy  lJ►iAlsomeuk midetdl a fogalom  

polgári in raarxiata ósi+Ilaosiett.  

A yal c :r:ri felfogáaokra az a jellemzó, hogy 1.eazükitik a  
tudoedayeemteahnikei forradalom fogalmát valamelyik 6:13zQtev©-  

jc§ro, newt llsrgilják koraplea je1,1ag0t. 2.ényegc:ben nLiGyfíla tel-

fowls határolható el sgymAatlil., attól fUgően, hogy mivel aiaono-  

ei t j<Sk a tudomki.eya/wtelehnike,i forradalom í`ognlrnFS t :  

1./  Sokan  uzoxjoei t jrálr agy-egy technikai tudomány e15r®..  

tördac:val s  ,pl»ir1 kibartYstistifia4 amtor,natir4l4i4 a.oam ►  

fi$ikas 	stb. telfosda jelhameé kiprsiselSje  

J.K. Galbraith, aki az elaődlssesetek agOpait Opekkel  

vulú rastivltisit tartja: °'A kózi asstikacsrő halydbe a  

„ :.rtvek Liptak,  sőt a gi:peket egyre töbvuscör további  

t;..: pek vez6rléaialNt is il,i ►  aőd.on az  

              ~

örte3em 

Atli/ebb formi helyett la  ~~Ngr ~ak."/5/ 

pri~• 

2./ Máaok a tudor,án,yoe- technikai torsMtűalmat a technikai  

tiMyuzt3k úrezeuonek tekiatLk* dut i,ls T. . eblens  

M,,,, s technika, uralkodó betal,pfa gyakorol  a világ•-  

ssiia4tig í'e jlidásiseiw+rtr" /6/ WW1  M technika o.b:szulut  

/5/ a.K.tialbraiths As 44 ipari állam, 	19?0. G'7. v14.  
/6/ Id5 zi Y. Ramos i.ar. 26.  



módon els3cídlegea * termelési viszonyokkal, a társa.-  
dalommal uzembell. A $0chnika f©jlórii:ise határoz mug  
rai..ndennerkil v xlilSiSt M emberi társadalom tiirtánetó-  
ben.  

3./ Vatwak, akik a matematikai Adszerek alkal=aa,záoát  

tartják •  legfontosabb iemórvnek, mivel a tudowlnyoe-  
technikai Forradalom 6s;:zekaperolódik a uzámitbgépek  

egyre szélesebb kdrü all,al.mazáslikal, s ebből  azt a  

kt3vetkeritet.:st vonják le, hogy a tudományos-technikai  

forradalom lényet;o a matematika felhasználása as élet  

minden teriS l e t .> n.  

4./ Vógul sokan új ipari forradalomnak fakintik, csupán  

4 termeláe8zküzük megváltozását látják bonne.  

Valamennyi polgári felfosásban közös, ho f,4 elvoxxa t,kos. att-  

á#k a  tudominyoa-tachnikai fovradalo:a ninőuőel. oldalának. viae--  

Olatitóle is Apt  figyelmen kivül ha ~~;y ják a tesme lőer$kbQn be-  

követkealá viltoe:laak során az  emberre, a terselée s3zubjektiv  tá- 
nyezőjére irányuló hat414 e  tiiesisasó, Változ:ieokat.  

á Ilar,zieta óxtelMszérs 	legyeds004# UMW  olyan  nézetek  
is, amelyek közel állnak a poleri felfpOeokhoz, pit A.A. Lvo.-  
r~kin, aki a tudasainy ela6d1e6e1006410t hanf,sulyo .~zas 	tudo.minyos•  

teci;intiil foAre1slom a technikai biliadda vilfaja, Mmikor vógbe-  

magy a tudvidar ós teühaika mély minSs41 ótctlakulásainak og,ybe-  
és aiikor a vezető  szerep a fejlődésben a tudo:::ány leez."/?  

A fogalmat ennél tágabban értelmezi pl: R. .tichta a"lia-  

laezúton a civilizáció" cimú .:lunkáj:iban. A korunkban lezajló  

/1/ sold.  Ju. ::z. meleecsenkos i..m. :I .agyar File  S$1411, 1969. 4. oz.  



v:íl i,czaLukat "... ami tudományos- technikai forradalommi váltosi-  

tutja, az oz a Ony, hogy mindez  valamennyi termelőerő eowetemes  

átalak.ul .:í . ává nő :at, ós hogy  mozgásba Jun a termelőerők egész  

s  Lrukturcí  j a.  *  

R. I~iCta,.sa tehát a tudomány ós a technika hatását va.iazlennyi  te]ti- 

:aelőerő :r3ciL.v.x1 s,ostaallkiedea vona tkoz at ja: "mozgásba jön a terms**  

2Ü0r:~k agásJ>t o  yruk Lurá jg".  

A taasme2őar•ők f'oal:r:a ._'ss,:üetaatt. Magába foglalja  azokat  

a torme LOa3i eúzk.üz<,ket, melyekkel a termelés folyik, vagyis a  

snuxxkaeuzküzAe  t Oa a =unke, rgrit,., /Objektiv oldal/  

A. tudoadnyro,e-. tvchnikai. forradalom köve tkesa  td ben  ezek v.í1 t  nzramk  

meg a leggyorsabban, :a_.cresairaraí az  automatikus gipaorok ós a  

kiberneti4ai vez ~~.~ rlőe6-ysiglrk lépnek 016, ruunise,tárgg,fá pedig  

olyan  nyersanyagok, a.,elyek mix e,;yozer keresztülhaladtak vala-  

milyen .,orraQlcisi folyanuton - ozin vetiku4 polisnerasnyaatgok.-  

A másik  oldalon i3at;:a az ember Ail /azubjektir oldal/, tt : rcaolósi  

tapaszta?.w,aivaa ►l, szaüskc:pzn yteóg4vel. A termelési euuk;, ,'ikhz;z  

való vi:;o;.ayíbatl kcsttús hatAa drványesil.l ►a egyrírAst a bat ater-  

naNZaiaai eszközök segt ►ál toztatáedra, má®riaeli • Migratoaott ter-  

a>Iel$si oudkcisaadk hatására aara is  változik. ..zek a változ. isok  

mar  érintik a• aunkr. ►.megouztásbrui elfoglalt helyite Sea*  tárua4al-  

rli viszonyaiban is változás következik  be,  a3  ennek ba•tai/aisa  

változás köve  b -. e2ik be ., ,." c3u a t:irsasaaaloaub;an.  Átalakul  atruk-  

turá,a, megváltozik '<isáet:ítole.  

ti. : -)lichta  eljut a tltsmelóeriik rencia:szeróben bekövetkező miaieíek  

v.a Loz.ia3o4 	ue 414011 a tersa1t,16eudkaál, aas us  

yeti  vágá,g azt  a logikai sort, amelynek vaigis• eljutna a taiMahg•►  

dadai ratltaaxAoaakig.  

/A/ kskiebtaa Ydlaezú  ton  e  civilizAoiB, Kossuth Kiadó, 1 r,t`s.  



A Marxista i.rvúalar0a belYl Si li ►ASaadik felfogás a tudo-  

cn;.nyos-teahnikai i:orraiihmet elsődlegesen társadalmi jelerisc3g-  

i:c:nt értalaeai. Ju. *Ss  gelescsenko szerint "A  tudományos-tech.  

nikai !'orradal4aa a terawl5erűk forradalmának kiindulópontja,  

c:® tartalmazza a termelie►i Lechnikán keresztA a tudománynak  

a::ol1 Agait is, amelyek kiszolgálják a ter.neld st, mint termelő-

ere  hatnak jelenleg. Ugyanakkor a tudomAnyoal ~- vechni:tni forrada-  

1lMe sokkal azélc3sebb, mint a t:ermelÚerSk forradalma, minthogy a  

tudo:m3iny és a technika atadf8 ágazatában megvalósul 6s megnyil-

vánul, Leh it a t :rnadalaei élet mindazon szféráj:iban, ahol LYa re+z-  

nr3i.lják a tudomán,roa-tachni:{a,#. haxacíáat„ Gyakorlatilag kiterjed  

az egész t;ir:3adaJ.oiIIra." /9/  

rr szerint az 6rtelmezé® szerint .ehát a minőség v::ált07.i8  

átfogja as eg,Jaz táraacialuat, átfogja a eeranel3er5k objektiv  

/termini eszki;zi3k/ ós szubjektiv /ealtes/ el#aeibea vigbeasaó  

rninóaigi  v~ltv zások ,Jef' C yaépél ♦  

Yál i.én rd hasonlóképpen foglal rilláat a "Gondolatok a  

tucc,:nányoe«-Leohnikai forradalom néhány akLu'ili.e kérd§s6r51'=  

cirnü tanul:z:ányábaas "A tudomínyoa-teOkRikai forradalmat alap-  

vetciQr. társadalmi jelenségként kell aSOMlélnUnk." /lo/  

Ugyanezt  a kr;vetkeztet:iet vonhatjuk le eA tudományos-technikai  

forradalom filozófiai-szociológiai problémái" oimii munkából is:  

"... a tue:om:ínyos- technikai forradalom korunk bonyolult,  booze-

tett tároadaliui je3onecíge, ezért csak  komplex  módon eleil:ozhetS."/:  

/9f/ 114 *►ah lteloacuenkoi i.m.  
/ail/ litauadalai Szemle, 1:172. 3. ez.  
/231 mosw ilmw A tudd-tech. forr. fil-ezoc. probi. T:írac.almi  

~zEa:sic, 1972. 4. az.  



Yólcrnónynk szerint is helyes a tudományos- '.ochnikui  

forradalmat társa&inlei jelenségként úr't•k ezri, mart cook ily  

módon lehet komplat a6don e he,. árazni  fogalmit.  

A tuuuw:inyosa--Lechrni.ka]. forraktipa 	%Sea t~► '~s 
azt tupsisd.tai juk, hogy  ez a ilatí8 elsódlegONS sa tdreadalmorm  

irdnyul. 	«... gyiike: z=og vál tosa. ►sok mwnnek Wee  mind a  

társadalor*x'au, wind  a tudowdnyban 68 wechxsikábasa." /12/  

6rdey-úruz Abor uze$rint is '"... sspjaá.nk t:uciUmáu,yos.  

technikai forradalma a tdrsa{ia„iom eg,.!az arculatát megváitoztat--  

j a." /13/ Azaz a terwelőera egész reads seré:aen bekövetkező  

:ninősdi /gyaksresss/ változást hoz Ii tae a tudomán4oe-.teahmiicai  

forr•adalosss, tulsxjdonkdppc3n Qlők.dsziti a táreaduYom ms ~,*vá2tozá-

saát •  TemiaseteMn ebből  hem  kell küvotkOaili+e a szocialista  

forradalom  tagadzi a ~ás!tsic • mist* ezt co:tms tilltlitalesik 	mivel  

a "tártaadalom arciulatduMak" megváltozása nsat a tá,rcadr.el.m.i forma  

14;Qx;v_1l ,vzrls:it jaleanti. A  társadalom ®trukturá,jAnaáz  

oáröl van wad.,  s ez a vál toassd.e► va,lábau vrá$blasegy mind a kapi-  

Lalist+e, .uiu+l a szocialista or.azágok43n.  

A tudom3nyUS-technikai forradalom haAaára ,jolentóa vál.  

toatisokat figyelhet:Ak mag a -Lársidalom oEztályeuQrkezetdbon  

mirYab:6 t társadalmi foruilOan. Az o.,zt 3lvviszonyok vizsgálata  

jól bizonyitja ezt a tőnyt, mivel a strukturális forrsda104  

lezajláae követkest6ben eijc:s tdrsaiiaiai osztályok  léte  

jek:nt«son lecseiikken, mint  pl. a fenStt ta6sa orozúF;okban a  

patmszti osztály, más3 osztályok lótezáma megaUvsaeciik, mint  

pl,  az  ipari munkásmíg és az un. kö2.eípoesatsily. :i  

 - 	 .. 

 V.  üomuns i.m. 13. old.  
~~/ krdey-űruz T s A T`l']P its  g nevel4c, wagyar Tudomány 137o. Yo.  



vatot tak 404od&t:k alakui:113a Mot  J04114 kOgr a  jogi 'oj le L Le bb  

tőkősossokqkban a ptrasztefíg gyakorletilac, intierálódott a  

munkásosztályba, pl. ta,ngliábun „isxdüsszo 3 az Lf„ y esült  

Államokban  5-6 	a ,Aezógpadood,gi foi;lalkoz Alto t+tile J.ótazázna.  

Hasonló csökkenési endeacia figyelhető meg a Német Szövetsőg3.  

Köztársaságban, sőt a legjelentősebb lót©záma paras7tsággai ren-

delkező 3'ranciaoraz3gban in. ' .~'ebát ozekben az or®zágJkban a  

munkds-parme::A cziivats,g is d j jelleget nyer, mivel a :aezőgaz-  

~ ,, `: A do1go6k. nagyobb rc;tn;rQ _,laga is muniCosd 161%  

A szocialista üraz3gokbalk ft oOgpftgpolhető parasztság  
naE,yardryu öaLikkenése. M8gyaroreeigpn gl, gig  1949-►ben is az  

aktiv ke:reeők 54 	dolgozott a sezőgarcdaeágDan, 196 1--ban :nA.r  

41 	190 -ben 31 és 197o—ben am  ogiszen 26 . . Ta ;yia  

uQSzi kdt 4vtized alatt gyak4rlstLlag a felére caJkke;nt a  -neső-  
ga•r,das :s.gi foglalkoz artottak 14tszina. Csupán 1949-1 -)53 között  
mintegy 36o ci0o fő v?I.t ipari A1ultk íJ.:;:id. 	egész időL:zaLx.ot v::ve  

ez a lótazdi iesküleliti az ea.ai.l.lVt. .L:z a folyamat  még sin-  

dig nem állt meg, a jűvőbun in fol.ytu 6c:1:i. fog  aperaaa#p1i41 2410►  

oz,:acm3ulak CE36iCk4Yl::sBe. /14/ 	a tudotnányOQ-toahnikza# forrid*w•  

lomnak <,3$cfel.ol3csn ótalakul Uá eL,u:yz társadalom.  

A szocialista forradalom kérdése is  másként vetődik fel  

napjaink fejlett tőkés oroz. gaiban, mint aho,2T falvetődött  

xelet- :u::r6pAlo.sn. .rre hivja fel a figyelmet a spanyol ;to wnu ni ta  

cárt titkéra, Santiago Camillo, amikor a következőket mondja:  

/14/ Csatár Gy  örgy* iftpsüauáf,unk mu;ike.erőhe3yze: tériuk néhány  
kdsdé ov rő1 T ~; r®aúalmi Szemle,  :!9 54. 8-9. es ..  

Berend T.  Iván: A gazdaságpolitika két évtizede, századok  
1965. 4. sz. 3E32. old.  



a♦ tdrtadalmi strukturának a tudo:a :nyos-techAika.i forradalom  

itgbatárvfla ► változiscrí új módon vetik fel a forradalom !cérds+it  

+~ 

 

10110tt ayu ati orazásokbeale /15/  

Tehát a tudományos-technikai forradalom trrnada].m1 jelen.  

eégkéut Ya15 drtet?.rsea6ee nem a szocialista forradalom elvetéodt  

jelenti, hanem azt, hogg a termeldo etrtakturájának reigpiltozáaa  

maga után vonja a tAraadalml vtruktura meg+►ntosiiiiit  

Valter  Roman szerint ia "1'a t-íroaúalornütau: végbement valamennyi  

változás ktizA. a lezfontou3bb a társac.a].tni osztályok átalaku-

lása'" /16/  

az átalakv141:; mugábafoglcz% ja azt is, hogy az értalmííuéz lét-  

azd aa jelentóac.t megnövekszik, ktilöndeen a mUcizaki ártol.:liségtr,  

kapi tali :muuban,, szocializmusban eaaiint, Azonban a tads  or-  

azágok .;rtalinieége éppen töias6nek megaBvelmidéaa miaLt, gyakor-

latilag ugyaaolyan helyzetbe kordl o  mint a tsaagkáaouztály. Kise:ák-  

márayol.tsa válik, szellemi kdpeacdit l:énytelcn áruba boceátani.  

A.ként a munkás munkaerejét.  

A tcik%a t:irsaci•4:3.omoas1 ehit a tudományos-technikai i'or»  

radalora hatására nom 	meg a ki.zu,íxc:n.sín~ oliet ténye, sc"t  

!],uaílyUl 

 

azáltal,  hazy :i:eztgrténik az " Et. lbor .:.ieohanlz:ílásü" , s  

amok k :~ vc t:soz t3 üe.n c:l.oződík az osztályharc a":noctaa.,.zil ts'  

dolpsdk Os az éket  "mechani.miileS" tőkések kOzö tt.  

A: zoeialiata forradalom zel.tátel/i tehát  még nem Ez:,ix.acaek meg,  

hogy megvál,tozik a táruada].om, mivel a társadalmi forma .eL;vil-  

Lozámihuz s,dociali.® br:a forrauulo:nra van oztikallig.  

A szocialista or.-zúzoleban a tudosdnyos-teoh.cs.ikai forra..  

dalom hetésa elsőoori,an abban  j:lentkerlite hogy  fokozatosan meg.  

/15//16/ V. l orran: i.m. 148. old.  
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saünik 9 ví.ros3 io falu 	 átalakul a társadalom 

t z jatnak tilQtaód ja. 

!l ?,  auto:aatizi:t;ia 	M  *ember  meehsnimílásat" jelenti, ;lanan 

a"Tép humtauiz. í1:33átg, m IWI  Mt • folyamatot, amelynek sorin 

átalakul a munka jel:iere, kialabal a:punka asdkaág.i.ote, is  az 

ember lehetóekiit  okosas  teiiMMiL% kiteljusiti önwasft. 

A  tuu.omán,yo s- tecnriikai forradalom ha tAaí ►ra ter,: i1, miuúke t 

társadrxlri forma társadalma á► tale., ,  ul, As átaiFSkulAs walla ook 

hasonló, sőt azonos vonás Jelet, tkeziic, vjgeótioron usonbac: a 

két terme1úai módban ellenétes foi.yau;aat zajlik le, mama email.  

ménye az ier;z, hogy a a:_ ocxulizmust felvdl ája u ko,u ► iun.i.ztauss, 

a tők6 s orazagc,itutan pedig vu ebemugy a. uzociáhiuta fori aúalom. 

Ily mádon tehát a tudományos-technikai f'orraraalom ha á t t6 telua©ti 

is, hozzájárul a tf=.rsadalmi formák neevrí:l. tosássr..+hos. 



2./ Áz ipari forradalom ~: v. a tudományos-technikai  

forracialvun közt3iti sirw°cc:t;i K;aönbség  

X dialektika tdrvényo2eraa6gci a táreadalomar ~.~ 1s émisye••  

sesk. A termelóe0zkOzvkbgn végbemend vir.i,,tamiaokat is a mcnny^leÁgr•  

mix5oégbe val6 átaúa} ásállak ttirvényszeftaigait figyelembe Wye  

kell vix:,:64111uxA. 	*Widen forradalom a elrnriyiségl tiaqyeyók  

felh.a.J.mbzódáso kiSvetkezt6baA bokbrntkos4 mináeágl. váltostist  

jeJLwriti, a ,echni,ka ► foY•radalnpér61  akkor  boazélhet,<t:.k, "... ha  

a ttt.r,utiléasen haezns3 t muxzkaemzkUzt5k koxibban luau  dtozuü ,t  sea.  

kawati::n Pe jlődőme nagymz:rtLibon meggyerenl,, tov6ibb4 minőségi..  

Jet; üj ea$ktSztik ét 441 aZt...:erc:k L:irr.ek gyorea,a utat a g,yaksr-  

lavba.w /1/  

At  emberiség törtőncte sarán ez a folyamat többrszbr vált  

forradalmi jalie;cAvé. idnyegéban 	fo radalmi tett volt az  

eke folhYSYdlüca, a ierne:lémbrsn, m.ive:L az ember egy olyon eez-  

kUzt, iktatott sajátmaga La e s?tSld, la:..nt caux~a tárgya k<.,zG ;  t~:ae?ly 

mwL;vsltoztatta eadméra► a fuldmt,hrslde tercbnolágl#ját, ha primitiv  

fokon is, k:snrr,qebbd tette ssisiira ezt a munkA$f  MAIrőazt nagyobb  

t r;rmel6keny®égnt bi$tosito Lt, min:, az 018z5 ;laog:ruunifiálúoi m3dok.  

A történelmi fojlddáe során a . , crabor ujabb 	ujabb ocz-  

kt3züket hozott létre a munkamegosztás kiszélesesidedM új fonl^l-  

kosúei Agmk -aorrjelen6ee követkcztóben, valamint ennek met;,'feleiő-  

f! 11e410ltoz  vat ta az calla aucikamócls . ,er8ket, e ezzel ismét fa j-  

l+elti#ott®, ti.ikúlet<.;mitQte szerszámait.  

/),,/ Xrdey.uruz `1's A tudományos-technikai forradalom és a tárna-
dalmi haladás, ttioe,sut.h 	1971. y. olu.  



♦ 1%ps! felt-40.41ám a tizenhsra:adik r;ztixadban, vtxx as  
e4ztesimilíp ad,pzeráeazt6ee . e nunkdba állit404 msjd a;tün ►v.  

üyo:i:Latáa ssglfelásitáaa, az irlayt:;i e'ik6azit440. gi  ele~ táv~ 

oeiivek o T.ikraez,kópok 1tltreh oz ísa :and  elófolt01010 volt Mink,  
h .ozy a 	ssilssdban w„ tre jno:: ;_ ;er: a meznyli6g'!, tilbs►lMaddie  
minősébe voló átiSSIpdea, bektivetk©zzen az ipari toleeli?,oá.  

;-ruask a lbvrtida:l.o,Ln.a3c leefontosabb jE:ll.em2ő je, hogy  e*•••  
termelés tectn„tleéjlnak foiro.dala.1, 	$talatruláso alaplöl  

a kázmüipa.ri manettaktnrátQl d td►pseitett gysri iparhoz..." /2/  

vezetett.  

ttialakulásdEbak kfrillményei neo:sokaposoládtaak azzal, hogy  

a tíraad8.l.out :aukewigletsl mAr kózi, wanufaic Luráiis termelése el  

nom voltak kialdt;,ithat6k. Természetesen nem a ter:.elve valamecuzyi  

á.;han eüyauerro kOvetkes+ütt be ez u v'ltoza®, hams* e15azcSr  

bizonyos 	lteatiliper/, .. ~a<jd fokozatoarul :íLtctjedt  

e tarlcléa c:c,yQb astér:3i.xvt is. As dtalrrkulcia az  elnő : z -őozék  

13 treh.oz;laától 3e cek 64 _:ekkel való gtQrtaeuáig tartott.  

b'vnek a í'ol.ya:txatnak a le :ajlfea tab  dollzedet vett igdnybe.  

:t tg;r .e1;3abe Atlitot -t íL? oozxctíz;lk ms,gltbv(, teltük dj  ensr— 
diatorrdiaok felfat3es6aót in, A.f.vol a :a;;yosdsyos megbajtú  ener- 
Oak /álleti ig4406. viz, moils  stb./ liZr nem va,ltsk utegfeiel.óok  

az  technikal elzk7.;zrik mc ►sg41448144. t‘z ó  j sner0a a t $z lott o  

s  48z nlka1c..c.zd/dval a :.cr:e016010Nlt is a kUaskftlösben - rtuvel  

s 40400vekedett tesmelda to , rs643w06totta a eaillitdst is -  

f  tslaul  t tl.  i.PA társsd üivúi. A technikai  fo rra3ilo# kkretcesld-  

ben fokozatoc.an 	Et 	alewei ös MeSs+iMutek  

a tőkés tárcndalm.i for:a jellemző von.zsQi,.  

/2/ Ktisgas[tasági Kielex~ikcn„ Ko ntlL:tb Y. 197k 
 



Kialakult a kapiteelietd tireadalorn kit  alapvető osztálya:  as  

ipari ;,rolo tariátue ,- 11 a burzsuázia.  

Á táraaialtei foi~::a n+egváltoacdaa tt<zozíoau am) as  ipari forra•  

dalom hatawira went vogue, aunoz táraa: al.uai i Vrradalowuta volt  

szi.,kség. Tulaj cioniceppen a tdx•auclalsni forradalom elófeltei  tele  

volt as ipari ioz"s Sctfs3 . ©ca á%.Lbü11Lai.ozu:t:,.íliL1K, ez csak tr. 4t;,43gY::..l,toxott  

termelési viszonyok valaján j'rii.etett lLt,ro.  

Az  ipuri iorruu,a3.um k.i'oont,akozda;tboa, 48 loza;jldadbaa a  

tudo,u.'w vajai kevia ecaceacepet 4iikuzefit. A te.cziut,tkai :t'e jlcici6a mag-  

ol6zte a tudományost, a eat an eliart egtiazen a XIX. azáaad  vé~ig 

tartotta. zsk.tcor viszont a tudamán,ybac ► felnalmozódÚ me:ugjriaigi  

t64ay,yoziii csai.~ta.k át 43 minőségbe, rr,ei;kezdóci,i3tt a tudomány forra.  

dolma. Itt is aláa3zi3r bizonyos tudomány:teak forradal..aiusodtt: dc,  

mint 1}1. a fiacika, mivel olyan uj 	f elfode$á se1k jö  :Aek  

3út ~ c, 

 

amelyek már  nem voltak értelalezi_etúk az aticü.ci 1z6..:etek  

alapján. /Yikroiizika,% tzt kivette  a t:übbi tztsivmanydsak fvraadalo*  

m3. vAltozAea•  

U:yanakkor tudom.`uty már  hatni fu kezd a t:echx.ikára, aaliaatk  

eredtnényelt::u% megjelennek u gézi,ek, :a,l.nt ot;yatien  energiánaka  

vetaytáruui a  robbanó o uoc „e txz eldktxvwosság i'cittmAjdbau.  

A. tuaouxxay.,k 	i9cj15uéue, a rotabanómoi.orok és az  

elektroxoseiág tíirűóditasa, valamint a velLk itaposolatate u.;abb  

tudam.ínyoe eredmények, s ezeknek felhaezai.áea a teohnika terü-  

letn már j ,.,lezték azt az irxyt, allely a4udoal%n €© i.eQi;a.i.ica  

e~~-,ymiehoz való közeledésc:.xez vezetett:. A kiizeleutée erocimóny4k$at  

bekivet::Zeut a tudomány ;`e teu'sulika találicozdaa, a c,Lgvalóalkat  

egynIobo való dthatisok *Us.,  amikor .1zeaebe helyezték as  elsi  

utomraa.k:tort, axoly már 11 4, 10• a tudomzuyoo-E.echati.kai. Yorrtux.al0111  



e  1 ső, moms  Pollossete. timiita ►• a r" /3/ volt.  

A tudolstn,yoe•40Qhnikai forradalom tehAt .!7,ir,t,:ln a türté-  
r,glmi f4 15d.:45 oredsípie, amelynek k3bontekoztísAhoz jelentős  

mennyip.ígi f'el.lea3.mozád .:isra volt ®zAke+fg mind a tudomAn,y, mind a  

te©hnika tarízle kőn. Enrikk a felhalenozóddaaak 10M us orecf;Ar,ve,  

hozy YokozaL0aau me6k.ezd8dt3tt a terms160,0ft egiis reüdozerének  

á ta.lak.ul .lua.  

Az 1.puvi forxada3.os. da a tudoaárryos•-technikal. forradalom  

között  jelentős z.inóodgi IW.1önbsig ficyol3aető :neg, annak e1.lendre,  

hogy eLymíQt = : civutő fv:-radelaár vííltoadpokról van szó.  

Ltraub X. Bx°uuó a kúvotkazí'Anipf►csn kültSniti el e;gymtíatól a két  

i'orradalmati e... az ipari  forradalom az egyen tud.omáxayear ée  

teabtiikzai s:negiameré®ek felfzaszraá.láúdval l c; h e t  d v 4 	t e t ♦  
t e /kiOrelóa a nzerzótc3lr ears,  tUbb dj tarxaik *  mare l,azclns  

e.7.8wlli táet; e' akier tt2it ",. s  as  Ipari  forradalom as  

agrei feltaláló de  az ayes tads v ..1].a].kdmieával haladt ulőre."  
Ezzol ozemt►en ".. • a tudo:názyon- lech.nikei forradalomban a Lr3r--  

eacfalom az ®.uber felismert aad#ltaigi.etainek kiel6gltcíse v'l,►ett  
a tudoweiny 3s a technika spocializdlt azakember•kollektivái  azá~ 

s4,ra elóir jat a fe ladu t o k at,/kiet3elel6sa  

L;;dorzőtil/ a ne;lyek =nQgoldsad.3llt a azlikvdglQtek 1.10141El.táeóhez,  

naegfeiq18 5j tea~i teh 14t204446161614e* 10110nzt wA tudomráilyo®-  
teoh.rlihtti forradalom iiatalrnsa tudorckínrt,ron 	k ö z u a© ó.r.*, e { o t  

/kieme:? tln a n ,Q.r7őt51/ wow, 	nc-:rnzeti vac-I 6ppC:11 rt ,. umo wek-  

ieletti d"úntásokcat." /4/  

/3/14/ utraub :,. i.3rwó: Spesielá.sáci,; ' a int;egr4ícic5 a koreril  

kaRWWIMtnkáb an; Társadalmi ;; Aejgte ,  

l972. 46  Lizám  



-.17 Alp  

:;tranb P. f3run6 val3ban azokat a :i.ogi'ontozrabb  

toaZS ldkFt veti  doom, aael,yek kifejezik dgyr6s3t az 	for-  

rdcilom, aisréezt a tudo:4Ariyc ►e- ~ec:niLai forradalom :3pccifikue  

aajáto®edpike As  ipari fororcialom ts;uyleg lehetővé tetLe a*  
d  j termibtlt •sy'i asay©úb t*á wo t:U is  vila®•tikl előállitdsét.e  

valóban  az egymAetól •loslgpstrlt termelők /rfd7►laldtok/ konkurra•  
cia harca köve  vkoLtében jóttek Utz* az *aye fejlettebb Ler-►  

mel5eszxuz,k. w ieltalA2óit ás tudósok esymélltúl eiazigwtult•x►  
dolgos Lak, a su+.atimunca nu:n igényelt hatalmas tado -,nan,yoa kutst6-  
intés,et,eke  L, ikAt;ytöregu magacan ,cval.ii'ikáit u..aiáewvert.  
A tudományos-,eci.znike,ti fora•ucin.l.om  viszont  air a spdaializalt  

gsvtambflrek tilr•git isén,yli s  hatslasu tudomAnyoe is fejleaNStéial,  

appar•xtuaok ].étrobosdsAt teszi esUceé;;eacé. Az aato.natizAüds rneg-  
vAlórsitésíval 1•het6vrí vdlik a feladatok elái:Asa és végrehsjti•  

es a tArss6dllleen MduAra.  

0ZAsrészL a tuuordta,yoe-tsehaikai furrsdalom ul,yun riapQmér-  

t+Au változdaokat 4016 Létre • tárbrtutr.].oa si►rukturEijábdn arcí ►a,ylag  

r+ivid idú alai L, t3meil,y©.0 v. .itasisok new mentek végbe az ipari  

i'o.rradalas hstoisiitrae va.tbaai.itit a ikAkcivutkesett voi►Ji.a.oz.is.,it is  

iaouszu turtdiá•imi idGszakot; c.ioli;ek fel.  

A  je:lenlet; 1r40064110 tcí.rutxaalru:i véltosAMMIM# leidobbari az  rtelmi» 
eég 'lstsssdsdnak nagraértéki.: c ►e6iri6vbk4:déqe jelei. Ez üGyQfügg  
es;za1., 

 

hogy a tudornáriyou-tdetui.ikai iui•rudsloa hr ►tdsdr+a e6yre  

ii..A4bb eiüveksz,i.k a szakképzettség,  a tucúis iaoasájdruls.►ea ai.e.rw  

mel6erSx f'e jlűdős3larsk. A tuutomArly kiusvu•t,ie 	a te>oealSeli a  

r3cz6vé 	1:nnok ::Uvctkeztdben a vild$on tuindeni,itt tihst►et-r  

len ca6 rtf k:.an metinű tt az d65.:t, tcu ule t, és főiskolát végzők esiAO4  

rl. az Sg3rog+•ilt ÁYleu ►otcúaa loo it 1}69 kiletet# aiiaisgy fiaraasla-  
cNoros  ►ra nbvckedett az egyetemi ha2lgOók lét/a% "litig 19o0-  
ban 23U uoo volt as rta,orixail f5isxolai íe stmotaisi tiallgetdk  
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esaliiss  sails  1ift•bapa air  3 TiT 000 f  á► 1g690bM 6 Too  ooar."/5/ 

	

ay. My  MAW  aotialtiarat 	••ooa tmatiise  Os  
tarituasíiaorwl gesta',f,1aage3k mina 1914401111 ta ta+ealat 41111101* 
balt 	 0411111111111 11<St...* 	Mairatibaa wog*  is 
iayot  a  asenrjotnaMbiN1 Say, vas**  r asaieataMta omigob• 
boa •••• a  amov,jatrlddlliaa 111169•b1a 	adeastak a tubs  
adefoo lattalblr is  taj3oaaltiar t:irdlotis. WM al  Swoaldt 
i►1imetboo.• 
Moo main *Wasik bawds bow ea oiost1t 7«a  í1R soor+iaa 
tong*  alivokodo tt w ku tatilselle toeitalboaP 1c 	wake,*  

UMW  suiutaa metiali$0111Metot.../MStt• 

Kook a tavayak vitigom btawayit4/14 bow  ooplaisig 
t+simodorl►o•tirMaalimil, 	majtitQe toaawiolsio elm  
tomildois. aerwMylost a totaled*, de  tMilslú otrodit ettbawa 
p:"odawlrn, OM*  is  ijobb oovedidayrnte adaok laiivlttbosti ►baue 
m tuttoskq talslietliidb a  tMostio/ilii irdloa.14 Vaik• 

Tageroalmiaryflawl +MogLtlopttaaaR$414 am ea »art  tasrraw• 

dales 48 	 tornados  ltRmó tt  

aldidodgat tdabadmilto samba* 411.134aqlc swam  
soukoligarne. as ip84 tomMstos dalailikelMoisr1 taMo 
oloatowítrllaoMlia tornadMar klbaaatiar1Meamo 

/5/ Galbraith. lea.  1111. old. 

/6/ iv. K+is Ldrslit e1 alipailtaasartt vil/ggaielle 
liosoutb. 1370. 400 #4• 

/Ti aft 	los Mies 416olu. 
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3./ A  tudományos—technikai forradalom 

pozi tiv ős naagativ hatásaai. 

Az edu.l.giek során rntagvi$asllgáltuk a tudományos- Lachniicat 

forradalom lónyegas jegyeit, elmileti kérdéseit.  S$ükedgeaa, hogy 
megviza .;áljuk 	is, milyen a hat#ma az oalberi körn,yozotce, 

mennyiben  bofo,lrdeelja az  ember  által  létrehozott raeat.ereógea 

világ as élet terr+éozeteae 1e'r,etáreégeit.  Vagyis  azt* hogy  milyen 

pozitiv ős neg;ativ hatdeai irvixgesdlnek a .orrtaé® :etben ős a 

társadalomban.  Li ósorban tairiadaa,ai hstíeát vxsaeiljtalk részlete-

sebben mind a tőkés, mind a szoai.a>aliasrtl termelési alldlsla. 

A fe  jlett tőkés oweaAgokban a tudományos—technikai    forxar•. 
dalom hattísdra a hagyomdAytli értelemben vett nyomor megezünt, 

dj arca  lett, lipl*zGdött. fiié az, hogy  jelentős óletsziuvonal— 

011elkedéaa következett be,  ami  lehetővi tette, hogy a a>;aussakáassorr`+ztá13 

is emberhez méltó életmódot alakitson ki  a maga számára. 
Azonban enuek ellenére viszonylagos 2elyzetroa;amzabod.ása ; .<llandáaan 

fokozódik, ami Ussozefügg a Yi.zslikediyoids rsöloOkodisokvss>a. 

A hatalmas 	technikai  !'Ogf#ie kftetkostiben kön,y— 

nyebbá v :it az emberek  munkája, 'egosant • aobis fizikai munka 
e gy része, k nyel:nouQbbó v:;It az emberi élet. A megnövekedett 

termel+60 küvetkeztáben jol::nt3aa dru.bSsóg jött létre, aa ez lehe-

tővé teszi az i;;únyek kielégitás€t, U.rmóaazei:esen a  rsz ..zkséglr3ta3k 

és a rendelkezésre ál l ó anyagi javak  !. ap j án. 

Invekedett az ®gó®z®égZigyi 	 bizony Al szociális ,,roblémá.k 

magoldaisdrs  velő  t©rekvés, az átlalldOlatkor. U;zraar>akkor számos 

olyan negativ hatás  is jelentkezik tdroaüalrai Wren is, ;ae lyok 

nem vála©ztuaták el a tőkés termelési viszonyoktól. 
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Igy például a  fogialkoz.íei c 4ruktura ,iegvúltozása küvetkeztúben 

bizonyos foglalkozási ágakban felcele ;eaeó váltak a runk:Aeok 

ennek eredményeként nagy tömegek kerültek az utcára, valamint 

kerülnek aap jainkben le, tehát emelkedik a runkanélkü.liek latszám' 

szakmájuk mecyáltoztatdoAra nincs 101liet5s4A. Galbraith szerint 

ugyan "... a  hagyományos munkanak,lieLig is évről évre vészit 

jelentőségéből. A munkonúlk'iliok sz: :a e,:;yre inkább azokat jel-

zi, akik manapság as ipari rends2:er en nem alkat aszhatók." /1/ 

Vúleménye szerint tehát nines //aim baj, a menkanélkixlioég növe-

kedőse abból követkőzik, hogy  vannak olyan emberek, akikre as 

"ipari *áraadaloinnak" nincs sziukeége. VLleménye te st antihumá-

nus. Az igazság ezret ezeinblft az, hogy azórt nes altalmasbatók 

ezek az emberek, mert munkanilkUliek, a  ennek kbve tkeztE'ben ki-

estek a termelési folyaelitbólr Mire újra munkához jutnibak 
szakiat ereteik 	ess lelelnek aes az ájabb technolsstikeake  
tehát az "ipari ren dszerbelt nem alkalmazhatók"-ká 	• 

A munkanAkUlisk lótesimiasik növekedéas azt eredmilayezi, 

hogy a legfejlettebb tőkés ormokban kialakul az un. ''rejtett 

n&emor", ami  pl. a* t,gyesillt ÁU,sk lakosságának jelentős 

r se't érinti. Jelenleg kb. :3o ailif amerikai állampolgár 

j ivedelmei nem érik el a  létmlaillIelleto "Kétségtelen, hogy ipari 

országokban e kivált az Gyesült Államurokban, máig is min yon 

sok a szegény ember." /2/ .,zek a  tények világosan bizonyítják, 

hogy  a  "nagy társadalom" a " jcilé ti állam" megteremtése nem 

aikerUlt. 

A tudományon- technikai forradalom negativ hatása mutat-

kozik meg abban is, hogy kialakult a tulhajtott életvile4 a 

/V Galbraith: i.m. fl6. old. 

/t/ Galbraith: i.m. 347. old. 



a rohau:ís, az iir6kda stressz, az élvezetek mórtóktelen habseoláes  

a ioaasrtráo-centrikusság, a k :íbittíszex404,Msztcí.e, e E .,.incieok  

hu.ícsára az ember e Lrna ; inyosodáea, cli.asimedü ae a tá.rBae.a:tom-  

tól. eiabo>!tdreaitál, 4s magától a technikai civilisioi5tál.  

A tnismtt idq►gi-ozel lemi icénybevc: vl következtében áj bo tteg®e3-  

t;ek terjedtek el keringíei zavarok, azivw ó® idegrerd®.:ari  

olváltozáeok, daganatok, utb. s  amok mind öeszefüg4,45eb<3n vannak  

napjaink ou.berónek ronalb óle t tempá jával.  

A  szocializmust I44138 OrgaLgokban társadalmi téren első-

sorban   a  pogítlV  hatásai  4$40611ye®:Ilnek a tudományos-technikai  

forradalornnak.  

A fizikai  sunk& OpMkk441 v+a16 talvi[lttsdaak kiivc tkeztében kt3ny-  

nyrbbó vilik a czooial.izsMS ostresimtk mindennapi ólete, má® lesz  

a viszonya munkWhoz, azimr.ára a munka egyre inkább óle t,szük-  

sóglet `ó va11,tk„ 4 mMqkaidű cot3ki,ene:oe kövotkeztáben ine3gn:tveakedik  

uzub+adide:SeN, 140hetőiN válik egyre nagyobb arányu önképzése,  

kulturális 1c:.sn,y+simak kielól.;itóue.  

AZ  automstikál:ía ki3vEatkl3ztn nom JJtI létre munlcanélkülis6g,  

a dolgozóknak .teahetóaügiik van, homy  a iogialkosá+al stru:..ura  

meV►ált0sdNIvsl sza ..: ~aetruicturdjukat mcgváltoztaieák. A  'Ursa-

dalom jellegéből fakad, hoLy L.:aga gondoskodik  arról, noGy tajai  

megtalálják holyuke d a azocieilie  to  munkamegosztás  rendszerben.  

A tudományos-technikai forradalomnak vannak olyan hatásai  

is, melyek egyformán órnzhetűk a ki.lünbüaő társadalmi formák..  

ban. Ilyenek a tormrászeti környezetre gyakorolt hatások, c ezek  

eleősorban nersativok. As "... ember  teremte tte inco terodlea Via4 
 

növekvő negativ hatást gyakorol a társadalomra, az Mbem**e/3%  

r 	 

V. ROW i.m. 240. old.  



Iiieuorolunt3k a zajdrtalMke 4 1a1104010) WAN% és földa3zaa:su.ye- 

zúdc-,= aa o  a  bioaczí'eira azanra,yeződdp *  etb. Seek Wide- 	ozacíelie- 

tö kfstilsi>dayek között omraránt hmiamic• *AM  111411bbi ic:sáben olyant 

jelensisak  figyelhetők meg, :flint s tammisMti wommilq, zaiheap  
láea, s kli.2:a megriltoziaa, a bioezirt;ft saadtilaaeae401a  stt. 

- az emba:r aulyoesa mese3rtett bizonyos te:sméazoti tbrvénya:;ze- 

ri:udgeket.•aR • irO ',, . ihMea zti6zett munkájában. /4/ 

A  tudományos-teahnikai i'orreaiaali;alwlt tehát már raap jeinlsban 

olyan ©ulyos ktivetkes#1darokkel jArhat r, amelyek lehetetleald 

tearsik es emberi élet tenfizmaiiásdta  eőt egyiltalán as  é let 
fenn  t:artáasdt a Fö1ddx►. WA technika szennyező is zaklató hatd- 
: .: aih..>z ass ember mind nehezebben alkaalmaskodik$ as  orvoatudoaniny 

ka. .egc5rikuuan szabja 	asekat a tixwd+atraatárokat, amelyeken 

túl a környezet bioldgiai aimóadisimek lerom:;i. : ;. ea aúllroaaan a, ki3m- 

ve t:3ení:1 

 

fenyegeti egJaasalrigii,aket.N /5/ 'iova9ibbiz "rlodozatib távon 

,,Qdig a  ezerve+a anyag kt3rParedaiaait a a teraíeart nkíe alapvető 
egyenas►úly-viaauUjly:latainak 11icsaa€'oatittbat#►tlaaa aesbasláeáhoaa 
Yesethet az el:iza.c:L.yee$dé► e, 	ero#'orriae: taid1islie a ant3vén.yek 

iaa  állatok  jausigiA,tómit olyea helyi, ea4a • ieaár belátható időn 
beltil - 

 

olyan vi144011+ft0 i4kokaataaatztrftikhoz, cJ:.:wlyek *  ehircaek 

a nukleária kat"eiwtra5tae. 	z*z" dle tnek a Pelté telett 

semmiaaitúetiia: 4i,eg a Földöm." /6/ 

A félelem WAS OMB  samplieles. A tudoadayoap-techrtikai 

forradalom amilyen mértékben eiadda* az sabeatati;  
olyan mórtékben vd!!at •alllekkir aichor, ha nor  találjuk meg a  

amilgfol©lő megold :.aokat a vi3áellaaeV: 	 geglikatititlyo- 

/4/ Y . Roaaaant i.m. 284. old. 
/5/16/ Sseaaztay And.rie: Környezetvédelem 60 gaWaagfejl©e,stüe 

YaaláaaAgs 1972. 9. u$ .a 
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z ~í:~:_ra, a tc:rn.;ezeti és "meetere6des" környezet fertőtlenitd-  

ve:Izegezve megállapithatauk, hogy a tudományos- technikai  

forradalom  pozitiv és n•gstiv iatAsso►i mindkét t:;._^eacüelmi for-

s~ban érezftetők, azonban tirsadslmi rendszertől í'.,,;,.;űen  kerül-  
Oak  túleúlyba as egyes  oldalak. Igy tőkés táraadflocn,an eró-  
tel jetsebben domintilnaic a negativ hatások, uaig a ssooializmusaa-  

ban a; osssitiv hatások vannak uralkodá helyzetben. ::z terrrészet•-  
sen attól fdgc, hogy a tireadalom azúmár3 :ni a fontosabb.  

:, zocia3izmus'aan az ember.  

A negativ hatások megléte team;ezo Lesa`un ment azt jelenti,  

bogy is kell mondanunk a cudományos- technikai Yovrudalom meg-  

valásitásár41, nehogy az ember nozzá járul jon önraaza elpueztu.  

l+ásaiához, haeeMts  azt jelenti,  bogy  tudatoMSl kill alkalrnanal,  
minden vivaményát, nem ozabad semmit a spontAn erulcre bistniq  

a társadalmak 1•gseeetfl•s•bb értelemben használt uzabdlyozciai. t  

kell met;valdsitseusi. A legfontúeabb pedig as, hocy megtaláljuk  

s'zokat az ellenszereket, aelyekkel ártalmatlanná lehet tenni  
a tutiományoe-technikai forradsa<iom "melléktermékeit."  



Az 6lotköri.iladyek assiiltesirt t tu4om:.ínyoa- 
technikai forradalom hatieá►ra a fejlett  t3k;; s-  

éa a ozocialiota aruW;i,;okJun  

A tuciom:inyoo-technikai forradalom eredményeinek  ~akor-  

alkalreazrsát elsősorban a termelc;® területén tudjuk vize-  

álni. :;.úiez az tkecigea, hogy feltárjuk azokat a v :íl Loz.íaokat,  

amelyek ookwvc;tkeztek a termelési viszonyokban.  

A 1ogmélyre,,a#,óbb v:í:ttoz:look elgúd.legepQn a LoiJelé®  

terE.,lettérx kövotkeztek be, azonban a tőkés tarraadsiffii formában  

ezzel wall grtak együtt az closz iáci vi®zonyole terifle tur_ jeleut-  

kes6 vditwas#soke uyakorltatiilaa; ez azt je.tonti, ho, y u ter:~dlea  

nagyfokd tdruöualwa+e.it.ua 	az elosztás tőkós, mag•..ar,jei-  

lo gd maradt. "nn©k göve  e,keztéuen a tamales és elouwt$aa kösö .ti  
ollozAm,ondá,e a tudominyoe-technikai forradalom hutására ears  

jobban 	€unirttk következtében a kapitalizmus tévábbi  

ellentu►ond;►eai is kiéleződnek, mint  pl. a fajok Kiiz6 Lti ©lnont-  

:aond;:ís, a fyeaerációk köz..,  t,i all.entmallaki®, a asooety acig és a  

ga$daliii közötti ®11 entaDat3áe, mikáni Lcaa Ler Pearson,  Kanada  

volt miniszterelnöke irjat eA006 emberek :rá.ac:  tam nőzik a  

baji forrada,iaaat, aQ, ifjuerig elidaltesedisit; ortiF;i értékek 68  

erkölcsök ásostinísével párosuld sagas flltazinvoaalet; az  

sj gsaöraiMt# ewe  türhetetlenebb, birrai,kodóe daső Mods  

közepette; as  udvariasség mega►Z.)n$iaaét, a ferltsleteaee6get is It  

kapcuolutok rom.táe:zt; 4.1110 regtsprdáa:ít, hogy eleget watts*  
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a :,zai időknek megfelelő üj, esaszer.:. oktatás köve teti.Txínyeinek."/li 

hzek a gondolat ok is i•dvildgita.ua:s ragra, hew a kapitalizmus 

alapvető vríledad.nak olmé.tyálése folytán a lsenitalizalue általános 

válsága .uegyeciiic uzakraez•ának küaz6Wilc3z úrkeztúrake 	azt jw- 

lenti, hogy é;,pern a termelőerők hatalrwas m:dreti! fejlődése kö- 

vut.s.eztében "... a mov;.aui vildsmérotii elelge:uetlasxevg eye nyug- 
trslanu _: g aú.yosbocini log t:b WW1  smilyobb arányú ercruzakoo i:i.tPi.. 

r,isekhe3z vczot maid.* /2/ ..,urtek következménye nem lehet mis, 

mint a Alrme3 lőerók ém termelési viszonyok 11! ►ezh8ng jtína}: olyan 

:mtLrtókmi 

 

megbomlása, amit már nem kÁpes a Male Allara beavatko-

zásával kikdsst3bölni, mart magukban a tőkés 1,ermnlósi viszonyok-

ban  meglévő ellentmondások oly aúlyusakkri Y#a,ms14 bogy lehetet. 

len less mncgg4tolní felold6(1;eukal. A termatldr táreadaliroaAitdsa 

megköveteli az elosztás társad+almassitáaát iM 

A  ter:' ► elóerk objektiv (3s szubjektiv oldalainak eoha- 

rream-látott mirtjálcix fQjlú.idp msgayearuitja ezt a folyamatot. 

A tőke3a tárgacalaaakoali i,e3háti amilyen mért6kben felgyorsul a 

tuuomanyos- technikai forradalos eredményeinek al.Kal . az:Iara a 

Iúé t,kvLrsapi éle tbc:n, olyan mér te;kbo$ porc;ul fel a társadalmi 

korma megváltoztatására irányuló 	L.rczel szorosa:.:: U aaze•• 

fiig az a tény, hogy  az outomavtizdl.de köve tke W tcí ben earo több-

ben vesztik el a lehetőséget,  hogy a tárcadalon hasznos tagjai.. 

ként részt ve€;ye.nek annak vérkeringőuébeun, e gyre többen uzorul- 

nak  as  élet f:erifériájármm, elvesztve még cacnals a lcmhetó:3óglát is,  

hogy valamikor a távolabbi jövőben clfo ;laJ.haBsrík helyr:ket is- 

mtit a társadalomban. 

A  a unkw4lkiilóvá válás réme ott lebeg minden dolgozó 

M 	  

/Z//O/ Hay J.'szlás 1.m. 125. old. 



GYAIRI PARI TERMELÉS  
4G  

40  

44  

430  

420  

alAte N  as  •w;. estalastiiilía rlaiit& samiessaillcaitrii must  
is sam aspodal sot O1eatis bag, •400 iiaat ►ri tja as  eau,  
~► agasrra1g • xunkaigtinyeamii WHOM at#IM ale. ♦ aserobb MOO  

Ott t 	t ha  '* 	;a:aai1ill 
 

kadad ais411 vessitA.# el so  amiereh lllalkil laakalle /►  smaidMak.  

akit a autakaheirkniaaiiFd 	11100101114 	#l1dsteti61 *  SOW  e d -  

twst aor aialjg lip /ski>lias • wig a  urlliriaMtr 01:3c1aedgialMe Sövcicw  

saisk, Mdmaak  as  tolimat bétaais ,, vNa>1  i!  ipar nos  amtoiNs+iiaiit  

Opeirottim suds •• de as muse 	ippugg tikair►6takertt6.  

miat wbtt3kaaNetaitlxrit4 esakeati a beruhda#Nti 	 dt1maw  

i'nva bátwiltatju a trrrleisMitea agya440es tart  samisM1igt uOvc-*  

k.c~fia tr~d~l~►t. 4bboa acwrgik as autaarr ►ti,airlAa *Mats mugtksail-  

kuliaii liuyeglt." /3V  
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/3/ r.A.ls;i1lwast1 Prk)aperitria ► •• Wiatleoaáai 	1W*  144. 444  
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:ei.át a'oezubázáeok cuökicezss::vel és a  már meglévő be-  

ruh,;zásoh irwdernizá3.áo4vr►1 párhuzamosan a munkaigényesség hat-  

vé..c.y,)zü t,t mértékben csökken, vak;yie nemcsak a mezőgazdaság,  

ha:.ea az *par  terUic:tén is bokUvc:tkezik:alk.oatatottaie  

3.itaaLniaak magymirtákti esökJeanése ziüvekv8 turmelékenyaig és  

alrgterrtlt tervdimennyia::g :üellett. Avast kdlve vkesiiaars az,  

ho~r az Lgyo:ilit Al:.rsmokbun s«z auto;ua tizálir e#edmirzyeJc.:r_t éven-  

te mintegy kétmillióan vanak .uunkan.é l kiaiVd.  

Az iparban felszabaduló n►un4ac:rút nav juüukbaa meir a uzol-  

,ziltavt.~sok tEri.iettán nem tucijc+k alkalmazni, mivel az au6oraati-  
Eálás a terCiar 44-;c:zatoa is betért, nőt a  hadiipari komplexum  

sem  lesz  k6 pc ® arra, hogy munkát ed jon 	új tip«sú mutzic:anál-  

k:~liek tüme ;.;éi,ek.  

-Z ieréazt az Wezségiígyi, ellátás jelcntáQ javulása követ-

keztében a népessésszaporodás természeted úton is növeli a  

meurt:,aiiépne l.a:oc.ede IE3 tazfmát, o c=©1 m:,embon a :riunkaiiLlyok  

számának abuzulut íe riszorsrylagou cnökkonAM olyan elZcntoondáao-  

kat vdlt kie melyeknek megoldása nem leheteigee tőkés term©lnsi  

viszonyokktSzött. r.nr_ek a ténysek nyilt bevsl3.daa a ",Kiáltváay  

a  hármas  forradalomról" címü dokumentum, melyet 1364- ban adott  

ki az amerikai tudósok és közéleti ezemblyic:égek egy csoportja*  

A szerzők szerint Amerikában minden földrengés forrása három.  

kölceörisen a.:cf'onódcS .torracíalo:nban keresendő, a technika,  

a teFyverkosís is a polgárjogok tarií.leiim végbemenő forlsdra-  

lo#tiipr Ezek kJzA. ie6ron6osabb a technikai vagy kibernatigtai  

torrrrda3,as  -  ez létrehozza '',a búeóg pax°a+doxondt" i a tuciomágyos-  

teoúnikai uu.i.adú►d sortín " 4:r14411041 	termelési laiotő-  

ségek" jöhnek létre,  miközben a ;capittr:l.ista reud©zer "nem ren-

delkezik olyan, valaue:nayire is  kieló6itó mechanízmu©Qal, amely  
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perassigiaisies aibllat.!" /6/   
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slab  sopelles 	ass  a  adman NOW*  #~~Te~~► 

aabo Nriksisessi 	as  assfaikai eke*  iliam*dUaladist idsl,e•  

MAW* 	Mb St Is  bilsyseariti ma isrlatett sesMlokel•  
As  Me  iNier isissayb/essb kiwis*  a trreesarrwaiii  
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gePjtxl.tlkbr3.rt tehát Larould folyamat mew  "W® NyugalB ►t-  

Eurőpdbs!sss mint az 50-cc 6vekbon 3e 1: t,yesMilt A1.lamckb.3n. r.  le-
maradás azonban még ozi=rsottcvci. Pz elmarsdée beYaozá^át c.Ao.sza,  

hoty a kiarsémetti ssz!lsss;e +►i piaook integed►lAs3ával megterer$tlak a  
lehGtBsr~got e termelés nssagyméretö Yokolaaára, ö a ,_,azdoa401,  
inter 'c;ió lehetővé i,erzi, hoL:y a tudoméiriyoe•tectniksi forstir•  
deln;u .aeg}bvetelte r:a,_,jobb gazdasa tlgi egységek kialakulása meg+  
val~s~l j~,n, essesit!'sstMltltve gmlilade vonatkozásba • mail®vő  

orczásghatdraksate a1i,ksalmstba+esess;Jir a legc.orszerübb tesehn3lit ía  

biz yositsaák a profitnövelés lehaet6ségeit ugy, mint az . yeeült  

Állsmok.  

Természetesen ez  a folyamat r, .:lyrea d változásokat okoz  

ezen orsse:~'igoit gaxaaság3.- t>:lreasatdal.m.i a Vrukts,irdjdbaáu, a k,lünösen  

a kisebb s.ertllftil éu nésresw::gü országokat árirati keile;aoi;leY>al,  

mivel a tőkés fattegrá.23dáe ki3vetkezt6ben e ~ 7,:`tre inkább a lja iyouk  

kias>sz,olgálta,tottjaivi válnak. A küzvs3 célok r;5rdekében ke-

nek átsluskitani Y>.a,.yomnári;os f.:or':tE31őo:3Arrkezetlikt't, iüe;*UZdIItc:ttll  

bizonyos temelési deazatoksxt, specializálódni a köz3ssaég 061-  

3einak lr:gínk<<,ibb megfelelő gazdasági ágazatra. ' cnsn ill cetiét  

az a veszély, rogy termelésa suonokulturásssii válik. Ss újabb  

problémákat is okoz, mivel a a ecial.3.gálddSie következtften  
fokozatosan MsoItLir;silt alsokx~:.~ tü szaiaeastekturájuk, s igy leaz;dsül  

a fe,F,lal kos, tatsifí► slutrask tura is. UgyaMkkao imiezno s is oz en urr-  
>,zác,;ok flamára as i3tlN,trá.ci r , mert ga$daaessígi űat64:6r k ~i 
jed, .er::eléaük v+Dlumesaaíi# nem kvrl$tozzák a soft ANA  vietzonyok,  

s ern:ak eredményeként gyors fe jlád4e me;;valáassitáaisnt van lehs—  

tűaú.giuik. A togla:lkoWAaI wtrtak:tura :ae~,~váltosltaiaa asgm után vonja  

en 

 

uralkodó _ lety; ±sgl kt!zUto.ágibb js7  l.agUvú vál.áaát, ami azzal  

is összehigg, bogy a kisebb ovieigek lacossá►ga átveszi a vezető  

ox•szráPoköasan aleg:l.ávő ólctsrxSdet. Így valóban tirvwnyee a következő  
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.aZe i  . ~ llapltaís: "... r► tudom `nyo®-tecZu,i).ai forradalom i a mualta  

L:írs.~ ::ala~i ;:crrmelóerejrínek ugsAMOser'ú növekedését r►redményesi  

cs több vonatkozásban i® minisigi Vi1 toa ínokra ad lehettligot  

af, ember ltítfeltc:teleiben és twékeny3ógáben." /9/  

A tőkés társadalmakban végbexenő min58é0. ♦<t,lto$ás claősorban  

azt  jelenti, ho,.4 a dolgozók jelentős Asia elvesrti lába alól  

a talajt, a kizsákmányolás fokoződik, a társadalmi kdlÖnbsr~ ;ok  

egyre jobban kidomborodnak, aminek következtében "...a krónikus  

nyomor f:.ozkei és a tudo:F,.ír►yoa-technikai forradalom  nyomán m=3tl  

cyoI''sabb steCi2b4n növekvő trazdanág közötti kontrafl2t a jelenkori  

k.Lpitaill.z;iluE3 ey:ik legélesebb szociális problómájává.." /9/  

v:ílik.  

A tU.da41á21yoi3.tE3chpikai forradalom gazdasági vonatkozd8ai  

mellett nem elhan~yagait=e ►tót azok a hatások sem, amelyek az embert  

mint non gazdaségi lényt  érik. Ugyanakkor ezek sem szakittzr;tók  

el aga<.;das5.gi hatáuoktil, mivel tőkés termelési víasonyok között  

t;laócilegaaen a t►ermsUs óa aloazt:í3 Fioráa elfoglalt szerep ha-  

tdruzza mug arc egyénnek a társadalom .atrukturájdbwl lévő buelyét.  

A viszonyrentLz©r lényege, hogy milyen formában kapcsolódik a  

texmslds4 siikÖz3khüz, azok t:ulajdonoaa e, vagy padig a tulaj-  

cxomtál megfosztott, mina  kiss4lgál ta to tt;, azt m:ködtatá, tehát  

11 termolósben ak tivan résstvet8, az eloszt ía során viszont  

paosziv szemlélővé v,íltoztato A et,,gycírarál van-e szó. i!téó t er-  

mei©si módban 	p.ílus tehát a tulajdonnal rendelkazá,a ter .  

/8/ Korunk  kapitalizmusa I. At. 158. old.  

/9/ ás. hovoszelovt A kapitalizmus társadalmi ellentmondFíeainak  

kidlezőálcíae sís a munk..ísmoz;a].oca új problémái; t.Sc:ke és ::zoc.  

197o. 6. sz. 05. old.  
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cni.léa'oan paoaziv, az eloo^táenál sxktiv - tőkés, Ss a termeló-  

atszkiizi;ket m.xksdt,etü munkás.  

Közt3ttf.ik antagoniss$tikue ellentmondás áill fenn, a ennek  

kávetkezte:bon teljem mértékben eltóraek egyru;íetc5l életmódjuk-  

ban, - m.:.vel az életmódot elsódlegOSOS meghat3rozó jövedoll,iiilt  

kEillinbiizik; életsszemléleti,íkbabo 	ezt az osztdlyviszonyok  

határozzák meg; ezokáBaikban, - ► t két otsztály ic:,lünbüző tör-

ténelmi fejlődése 4.orán alakult  ki; órtákitéleteikben, - ozin-  

tén az ooztályaléspont a döntő; - tehát eltérnek az Sletiikat  

me t;határozá lényeges motivációk tEkintetóben•  

Ezt az eltérést az állstmi  .nonopolkatipltaliSSMs viszouyai  

sem változtu i ták meg, aőt Qiwélyitették, hiába igyekf3zilek a  

tőkéd osztály ideológusai azt a látszatot elfo,;acitatni, hogy  

a modern imperializmus korában megment a tiraaualmi  osztályok  

között a kiilönbssóg, uiegssiint a ki.e/éssimpaitaie  mivel a gazda-

nazi  élet irányitó jáivá az úllam lépett elő. As Allid monopol-  

kapitalizmus lényege éppen az, wqr konzerválja  a tőkés ter-  

malérsi viozonyokat, á.I1ei1 esszköziikkel biz tocitsa a kizaákmrí-  

nyoldsst. _ ermé ©ze tessen il hedMildlvezű berMíbbra is a iuei t tárben  

aesi ► izódá éta teljes milirtékben 41811400 WWI tőkés osztály mar.  

met. 	bizonyitja QS a Way is, begy 111114 tu,ltadonba eau- 

Om a monopóliumok csekóly hányada került, elaitlegefto ► olyanok,  

amelyek aem biztooitottak megfelelő nyereséget volt tulajdono-  

saik ©.ámára, e szőrt átengedték az :ílltuanait e  megfelelő kárta-  

lanit.ío ellenében.  Igy egy tételben olyan össeaeghez ju s3o itak,  

~~ /►t~~iÚY~ 

 

teszi szinte xie:73 ...f3d(3keik JAWS* OS  élősdi élet-

mód tekstartseát. Gyakorlatilag tehát meosokgiorosódott pro fit-  

hoz jutottak ;;ulajdonossi mivoltuk következtében.  
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A tőkés osztály életmódjdra jellemző tehát a hatalmas  

jtivedelM által  kialakult fénydzérae  a luxus  életvitel, aAivel  

í:i dezefüg$ MOI0 bogy napi iciv"f elhaeSnAláeuk korlAtlan, azaz  a nap  

24 órája sag* dlvz.zeateik kielógitésére áll re;ndel.k+:z6sa:kre.  

Kött3tt raucikaidövol járó ~.'oglazlkozdest nem veri6oznok.  

Napjainkban *Ott  *gyre  nagyobb  méreteket Olt a "fölös—  
:Legeasé vált oesttays 418ecii Silage. Lenin imperializmus ismér-  

vei közUl 16104144101010n az  4154041014 az, ami 400000drozza az állami  

fiqmopolkoitalizmua kgvetkestében 	új helyzetet. Lzt  

tR,íkrözi * léozvénytda°oaságQk hstils*s airgtüvé válása  iss  

"A modern  ipari  rendszer legsajátonabb jellemzője éppen  a  not  
résazvénytárr;as.íg 	slirOte• 19b2—ben az Lt;yeuiilt  Államok  

Ot legnagyobb ipart régzvénytaíreaeágae  melyeknek egylittee vállao  

lati  alapja  36  sdlUdird, dollárt tett 	az iparbas, tollae►sznált  

vssuas ektivilb Mob mint al  0.6 Mott *Oldelksaatt. A lo millió  

dollárt aargba].add  vagyonnal  bird réssOinyt4r®asigok, mmdmme.rínt  

mintegy 2000, az asaerikai :írutearmolé4ben :i'ekv4 anyagi  jatskaak  

mintegy 8o százaléka felett  rendelkeztek." /lo/  

b. allakedeS osztály életmód—változása öoszefUgg azzal,  

hogy a mimmiftil1ailatok k1141001410610. sodlimsk az  osztálynak a  

oentralízáoic5  ja  is végbeaassta iiMOk kksatkeztóbe;n a hatable/a  

♦agrenaia1 senr3.elkezdb iLie csoportja határozza :.ag a gazddtldst—  

politikai diet alAlEollisit. A  h.atilmm konkrót  gyakorlását azon-►  

ban a fiaincolii;arahia átenpdi a€;ssOimm464 Ön politikai szak-

embereknek, akik  szakembert munkájukkal nmaymárt6kben hozzá-

járulnak ahhoz, hoar  1admetővé tegyók az  élősdi c:le tm6d további  

v hl tozo.tlan tenntkll$61444 QITgMkkor .nacuk nem tartoznak a tti- 

~~ 

 

J.K.Galbraitht toes 111. old.  
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i:6sekilez jiiveci•].rai:k viszont lehetővé  teezi, 
 

ia.tisonlóa3,C1  alakuljon  mint a tulaaja;tunnal MeMilakeeet  

n u l iinb aaé g csupán 414 boa  11016Milarsi llersok in soldeabolligle  
a nap 24  órája mint  svabaciidő.  

A tőkés tziroa.ad.aelom következő esoportoarMlalSS MO MI  közőp..  

oaelae;tály. Y:ap ja3.inköaaci nagyén d'ivatoaeaej vaált a köQdeeestilyhoz  

tartosáa gondolata , e éppen ebből következik, hogy  a társadalom  

legkii.lönbi3sa°5bb területein  tevékenykedők vallják magukat  közép-  

osztálybelieknek. Igy tehát ez a középosztály egyáltalán nem  

egysdsoe, eriosn rétegződött, mivel beletartoza3nak tekintik  

aseskgt a magasan kvalifikált szaka.~tuukistál — uiunkáoaeasialeatokráeias  

az értelmiség különböző crxoport  j a1,n. kere <: ztül a assdasti4  ~ aE3 

politikai  élet :aoghat$rozot !, tal ö.2otein munkait WOO emberese-
portok, sőt Még azok a tu3ajdnnoe.ok is,  akiknek  tetatliegyeiilg-  

nagy8‘sa wok bizonyos minimális asin wat ár el ahhoz, hogy  XX  
smagi#kh a tulaaa;jdonosl)ak kelljen termelni. Főként erre a köatip—  

tssMtályra jellemző, hogy a tudMainyoaa—t.echixikaaai forradalom  kb—  

vastii•ztétaeu kialakuló életmód eáltoz<sauk elaef'idlegme tUg,yi(iaataiaat  

ah 804014srzett jövedelmet tekintik, u3yaanis a túreaadalie  ts~#si 
elitSh104Mseu  fi  

... termelők a3a;3 fogyasztók lettek..." /21/e csupán  

lsaeodsorban emberek. Mint ilye.,eti a táreasdaa►lmebaan ollOglaal.t  

1<lolyük aa jdt értékeldiMiiit dm a1tlralakijwilt wawa*  essr1n1i  ~ 

fü~.*, 	milyen 41,140bitu tendelkeaseek, sera nil OS  
emberi értékek  az  as1lat1#simik, savel *sip*  a dolgok  inaetrimeals  

zsíidaaa az aattab$rek inM#iaawntaali:ailddáaadhoE vezetett." /12/  

s-runek kJvetkeztóben vdleament — és bővitett fokon ujratermelBdiM  

	IMF 	 

/11/ Millie limiti•n: AL űzünviz kora /idézis J. T'raazok.ys I.m.  á6. 

MO 	hosisikrt í.an. 66.old  



az órzelmi elnyoumrodúa, a biinözús nag,ymrtékü fokozód.iaa, ü  

valósdgtól való elmanekUlt:at tiztosaitó kábitószer Pogyaeztd®,  

a teljes induvidualizáládáa. :.'eral`ezo  ~eeen még nem :a :' nden táké®-  

orsaz.i,;ban di1 hasonló ezinvoualon ez  a folyamat, az i.,ffeeült  
, .11amokbara erőteljesebben érezteti hatását, mint u tudományos-  
technikai forradalmat még kevésbé aie z;vu].ósitá európai orazágflk-  

ban. Azonban a nyugat-európai túkósaorazúr:okban is megfigyelhető  
e folyamat kiteljesedése.  

A kisárutermelők oastál,yinaic vizsgálatánál mat;dllapittigxt-  

juk, hogy I.óts3zóma dinamikusan dfMklteu8 ir:uayzatu. Jelenleg  ugyan  

wog a társadalmi ter,nelde taariiletón jelentős esrrepet Wit be,  

kültinösen olyan ágazatokban, ahol a fogyasztók iión.yeit kUscvc3t-  
lonebbül kell kielégi teni .. tOrcier á,gaea%  ialssggaZáaság, ctb. -  

azonban  a uagy<.aértókii kanorsxltimilóciSs 6e drentralitalódds következ-

tében  egyre élesebb konkurenciaharcot folytatnia fQnrunaradáeáért  

a monopóliumokka]., 	a küzdelem viEzont egyre kilátá©talarabb,  
mivel a csekély anyagi esazköztikkel rendelkező kisburzsuázia kép-

Seams  azembeezállni a nagytőkével.  

sae  oss#ily tagjainak íletmód j a i. s3 erőteljes s3zóró ciA szt  

alktat. A rla6yobb await  esazkcizökkel rendelkezők életmódja  közelit  

• középosaztélybeli+Rk űletmódjdho$, sőt idetartozárzak: is vall jik  
ieigukat, az alacsonyabb jcSvsdele...mel re..delkes$k 6letm6dja vi-

szont a imurslcáuoezt.Ily életmódjához hauonlit. Egyébként is ez az  

alsóbb réteg az, amely  folyamatosan integrálódik a munkd0os;ztr'ly-  
ba, mivel folyamatosan veaziti el terrneló©s$ktizeit.  
jellemzője, ho gy oaját mühelyóben  saját termelv"eoz4::.3v.eiv(2l saját  

nyersanyagot itolgcz fel,  *bit  ezen osztály tagjai a termelés  

közvetlen tényezőiként lsssewit részt a munkamegosztásban, © ebből  

~ 

~ivatket~nak életmndjuk uajátosa vonásai is.  
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Napjainkban a társadalom alapvető ouzt -;ílyai közül a  

munkásosztály az, a,aaly a társadalom legapg obb részét magába  

foglalja. Ebből következik, hogy életmédjit alseyetően meg-  

határozza a társadalom etrukturdjáhrnr, elfoglalt belyzete e  a  

kötelező r.api munkaelfoglaltsága, va,;yie.a a tesMl ►lósi esibellk-  

höz való viszonya. s,zek a téuyeaúk egyrU t tusen j+etarrnis3 1   ják  

az egyéb teveíkenyóégekre felhe,/aidlbató azavadide jú  t.  

A fejlett tókóeorazágokbea hihetetlen mértékben felgyor-  

eult az életritmus,  €zmi aallak ktivetkezaénye, hogy a tudományos-

technikai forradalom hatására csökkent az időtényező, növekedett  

ezzel szerepe, a ozUkA ~,res munkaidő a uLinim.:liara riividUlt,  

s esnek következtében a muksdtaintezit áe erőteljesen megnövekedett  

A azelletd; is  fizikai  ererIIia jelentős részét felemésstS ter-  

melőmunka utlin es otthoni tevékscy►sigek közöl  igy az első hely-  

re a kikapcsolódás k allt, SIl101 t zzieaspi mur,havégzóehoz szük-

séges regenerálódás nélkülözhetetlen Ossze tevő je a pihetaóe.  

gisréezt a szórakoztatóipar a tömegkosinnikációa eszközökön  

keresztül szinte behatárolja munkilb61 hazatérő dolgozók tevó-  

kenyeógcít, azzal, hogy leültett őket a televizió elő és aktiv  

pihenés helyett pcssezív 	változtatja. Ugyanakkor  

ez 'riaozefügg az újubb iftsl0000 szerzéoére való törekvéeael  

ie, mivel az emberek a tösSIPOSIMmiislációu eszközükön keresztül  

olyan események ródzeacvcí Allbst;``amilyenek elképzelhetetlenek  

ezámukra a valóságban. Gyakorlatilag a vaIdaííEtól való bizonyos  

m6rtókii elforduló©t is jelenti ez, mivel a képernyő nyujtotta  

illuziávilág elvonja a figyelmet a konkrét problémáktól.  

A munkAsosztá2y életsnódjfasa alakulásában tehát jelontős ezerepe  

van a tözójkommunikdaiónak is, mivel azt oluőaorben a munka ée  

a tel.eviziózse határozza meg.  



Ugyanakkor ezzel a litsznaLUs a;lk,:tnyelaelleada001 at000  

ben a valósdgban a "rotion S" életmód jell t , t75sa tók6aoreságok  

táresadalmi osztályaira. 	öaazefagg a kapit:xliz:4ua term6ezető—  

vel, a i:rufitazerailiMe1, mint a °~rssdal0a elaódl.egea fun.kcid—  

j6val.  Az  automatiiiatz sadiul iiem a fáradS410. sesta cmt3kkeida  

sít eredményezi, nem e ►zte hog, a  tcsrnelé en,yeiig adreekatiőse le—  

hot;3v3 teF_Fye a azabadidű melheas z,abod:is;ít, hanem C :,:t.cn a munEca—  

in-termitic;  fokozódáaáv:-;l jdr együtt, a ezAltai a tud4 ~m~ yoar  

technikai forradalom ~:~,yik io,;fontoeabb vivmda,yát az uzbor ellen—  

8:;1 -4E2vi3 v4iltozLatj+xk, aluslyctt, hogy tisarátjd ►ri team04  

A  munkásosztály Gle tri tmu;3iittak f  ei ~~;yorauldaa Wairelegay°bQn a  

legszorosabban iAsze,fatg a tezmeli►! 141gyoreul.ítráriae sidasik  

ki3vetkc;ztőben az  emberi ozorveseit gazdatalgtaltua kiheealailiMa  

valósul 	mivel az, idegi ú,s fizikai kiio+sr:tl6e ki3vetkeztilewr►  

resr:orAci6 ogre neheaebbsg iota  v66.ba. igy a munkás c:isásor—  

ban a tudo:n.,.uyoe—techrxirre►i forradalom ixe6ativ  hatását  érzi a  

saját b3r6n.  

t: 

 

két w_apvetá osztály viszonyát vizsgálva azt tapasa—  

tal,juice  hogy  a nemzeti jövedelemből való r6ezesed3olik kt3sttStt  

a asiked6lt pekozatoean azéleaedik, Mi,ttak kcivetke<,tacn a  

mankásrosxtay ro:iativ helyastresor3zebodAea egyre 	oüt  

bizonyos tendenciák arra utalnak, hogy abustaMtt helyzete sem  

javul  olyan abirt6kbon, mint ahogy a termeláerv"k t'ejlett#figa  

lc.:et3v6 tonn6o c,zt bizonyi i: ja a l: kiailelyzet 40..s0441011 ippea  

a .legFojletteob tákú ®orss:á ;gcen, az Moreeült illonokban.  

mivel a  lakáshelyzet  egyik legfontosabb cSaszo ttevó je az 6lc; t-  

módxuek 6rdemee tal.•-ín rc:azla -tesebben megvizegdlni alakui.leíat.  

A  bucalőuek szerint  az 1950-es  Gvek vúc;rili 17  millió ame-  
rikai 61t "...retndbetwzhatatlan, dulectezó, p:ivzkoa, petkdirusyal  



fertSzd t 6 lakásokban, gmelyekban nos volt sestOlati Mist  vi1.6r►  

;itá® v 	vizellátás3." /13/  

A New York T imes  :;a , ;azine /idézi Gillman/ 1958. november 9-i  

számában ssmgjeler:t cikkben a következők olvaahatókt is... 1975-re  

30 	MMwrikai él majd nyomortanyákon." /24/ 'Oft  ss adatok  

arra utalmak' hogy a lakáshelyzet altakulá.es mrseze elmaradt a  

termelőerők fe jlódiaítt51. A nyomortanyák lakói elsősorban a ltd..,  

zepee, vagy annál ale+agonysabb kereeetUek - munkásosztály -  k~sliűl 

kerülnek ki, s nincs is lehetáncigük, laoxw változtasaWannk lakás•  

he lyzet;akA3n. A7 olcs6b4,41 leticáse0k épi tése Liam  kifizetőuő a m~~agoin.  

vállalkozók c zám,kr:', is Állami -:tak.ásáp3t ,;8 nem me  , fe1(.1$ üteeii•  

Gillman szerint 1355-01  évi 2,5 millió űj lakásra Lonna  

ezítkség ahhoz,  boy a feltaalmeaddó hián,yaeságokat ma ~.,azünteefrik,  

tnnáil kisebb  volumeni lskaisiptttis 	legja sota.arse megsziinteta'1  

as  újonnan  alakuló nyomornegyedeket. Basel szemben a lakáaépitósi  

türvc;ny óv alatt összesen 1 050 000 - évenkénti L0.te:ziezéeben  

175 oü0 ol.ceót ►erü lakás zaegépitéGéről =;and.osakoc3ik. A  m€a.gránvállal  

kozások cumin 611;i1(5 luxuslakások nem vásárolhatók ;.e t- a dol{rozák  

szamára, mivel jövadelmilk nem teszi lehetővé a drága, magas  

bér :laid sok i,r;án,ybolötelét. A n'rpesadg asaporod3aával a lakáer-  

^roblé ta. eryre jelentisebb miridkben VOtádik fel, a nyomornegye-

dek felszámolásinak igénye a dolgoaök 10401e:TSi.bb szükségleteivel  

adekvát igény, hl.czen a tosasslés -torülot4n meastivekeciett igények-  

nek cslak 143y lehca t  eleget  tanni, La u  munkaerő ifjraexmalda<aí%z  

megfelelő  lakáevitszonyokat toresni.eneki, ahol L,egtrannek az alapvető  

kényelmi berendezések, melyek biz  tosít jaik a  fársc~8 kiPi%enóeét,  

s~z aktiv ós a paeaziv pihenA:;si tcvc:kcn,yévt,ek számára megfelelő  

kdrR:.lm~:uyeket  biz  toaitaaak.  

/13//14/ 	i.m. 1)2. old.  
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j* ! vateskt.skst.  

L mok í3oiatSly elotcedci jéban is lényeges viltoz4eok  

köi,tktetek bet Sisk elsadlei7eoen amunkavai?zóe mbd,jicrnk neG—  

Wílto$isáival tornek öaisea a asgy többség c51eta7i.nvonalán.€ak  

v:íszonyla{ro® eflllkod4enVele sit szorosan ;->, s^efif 77 aozooiclia—  

ta oreitgOiR batisig►l le, vain int A t3k6onrsv<i:7ok  unl~cfaa` ,5— 

nak eroding**  híiro$ vFil .  

ihisrdozt az életmddY4ltosáo a pa3sziv tevékeireégek elEt6rbe  

kerülését is erodzn4nyeztQ, a foya€szt;Si raaea4141et cluralkoc?..íaát.  

g$ v►ifsrönt a tArsadalom legdinamikusabb c:soportjéban v.íltott  

ki ellenérzést, t bekgrilti[aattt az itjue4g erőtellte fclIcípc;—  

ne a fogyasztói tármiI.aJ.on ellen. Uizanaklc.or a ivaC13puláci.ó  

ered:ax3rayekócat a resklémnzakombc;rek az if jwrd ►g, lorrada7.mi. len—  

tilletét Is  megprrSbáltAk konzumaui t  d.i,vatou+en tettGk as it ju—  

sft  torradal;ni_aég4t, s ezzel leudarelték annak valódi tart►e►1-  

init.  +_.'r  is azt bizonyit jae, hogy tókés tóra3adal:uak.:aw a nitzuYpu-  

láciv E:egitaígével ,prftáiljá#t llefQly~i,tktlxai ,;($ u tő3cáa órdeicek—  

nek me gi e.1e16 irányban mozgtIiii a lekoaaaaágot, uukazor a dol-
gozók valódi órdekQinek látesólagoe  Ian tvz re, táaával, való j . br;ea  

arao.nleau mppen e+e,ját órcieicc:ik eilen aaelekedtotik őket.  

A tudományos— technikai forradalom bekUvéstkuzáoe a fejlett  

tőbéaQ!*idgokban 3zUkeígiderii történelmi folyamat erescimcínye,  

a termelőerők hatalmas  airet:i fejlődése vú2to tta ki, azonban  

tőkée .ermelcíei viszonyuk kiizütt cask kurl<ítok közé uzoritottan  

f-firvényeeiilhet. A t•eri=aelvora ptsx'manetiii fejlődése következté-

ben aasükaaisgetis 	u tormaisi viastuyok wtgvaíltostatása  

is, m.:vel az imperialism.; az 6l8adiaég olyan tásieaíba lepett,  

ami magéval hozza a halódás mowyosaititáfdt, megteremtve a lehető  

a6i;ot arra, hogy végbemenjen a szocialiraatasra való átmenet.  
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A szocialista orczúgokbau a tudományos-technikai forra-  

dalom me,,valóBul&aa még ceak a kezdeti lipóaekx>ól Wirt,  azonban  

hatása mégis érezhető a társacialo.n  tagjainak  álotmádját,ar., zoar-  

dolkodáeáLan bekcfvetkezett változásokban. x:z szorosan üraozeSiig,g  

azzal n  nea  rongotvg információs anyaset kapuuk a tőkésországok-

ban  vvgbMepf tuuom4b4os-tecl,tustai forradcal.omrol, az ott  bek'u-  

voticesd VAltimisoi►r61, va1.amiat saját vilázreildsszor;.lnlc hatiamas  

giSdasAgi 1"e jlődés4rúl, a tőkés országokat se:s ::ze aMes  

haladd juivok.a3vci iltes6r41ln a tuíitamlAa4ot3-ta4hnilcai forradalom-  

®al ra lvgszurostaü bau UsaseYilggő ;iparágak c s ;: c3il ato s cs re dméyra eei- 

ről.  

A  szocialista rriltpeendazerWw kibontakozó tudományos-

technikai forrad.alo:u egyik lsglátliSyosabb bizonyitőka volt  

az elsú sazputayik fe.tlüvEaa 1957-bari, ami bebizonyitotta, hoa  

a rakétatechnika területén a :>zovjetrutió fUlinybe keri+lt az  

,y ~ ei:l. t Allamokkal szemben. Az eretimányea sUbolygdi kisórlet  

teljes  mértékben irazolta, hogy a szocialista vildgrehdezer is  

a tudományos-technikai forradalom megval6uit3sának útjára  lc~ - 

pett. .44nek előzményeit a szocialista lpaz o©i záEi politika  

t,i:stoeitottta.  

A  uzOcialilrta iparo©it:.:.a sajátos je l lenző ja volt, hogy  

a  ©zocialista oreiágck tlibbs66ben elciszcr be kellett fejezni  

az ipari forrEdalrMtt, létrehozni a n®hézi.part, ótal.akitani a  

társadalom ;szcrke:,etét. V acyiE az ipar:›sitással párhuzamosan  

ment végbe o. on orszácrok strukturális forradalma  is, ami. azt  

erodntin,ezte, boy a termelőerők ,-ítcsoportocsuldoa kóvetkeztá-  

ben kialak. , it az a társadalmi s  tr:ak tura, amely rnrír nagailiii  

.:,e„fo.iul a kibontta:cocó tudományos-technikai forradaY,osOlko  
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Az iparositds megvalócsitrísa eredményeként me,,terettódtek  

a lelie íűsá6ei a komplex géprendszerekkel  történő tarmeldare való  

Attdrésnek, az automatizálás t'.1t3cyalc5sitdodnak. 'ierttk f3ze esez3  

ez nemcsak a terraelds 4s a termelékenység növekedési wtemé,aek  

Metworsít:ís:át eredudnyezi, hanem űj viszonyokat is  teremt az  

401100ken, a $4110100l6egységeken 	Valyis a nehéz fizikai munka  
lokozatogau Ateidivl, elsolddik a 05013410i munka irá.t,ydba, bár  

m6g 	a  tudoMdayos•technikai forMiliOn jelesil.egi azakalledbaa  

a fizlkai munka $e néhány alacsonyan kúpvett munkafajta gépeei-  

~ adhLtgy nvgativ kOvetkezizériyt is előidézett, ellentmondás  

41,00lt ki a kvalifikált muttkAraok muokij•áziak bonyolultabbá  vá~ 

Ufa és a többi Anunkaeuk, elsősorban a futáSSaladma dolvadk  

samti gnak leegyozeriisödé : e között." /1/  

ötnek ellenére a tuclomáuyosvtechnikai forradalom a szocializmus-

sal  pdrosul.va soha nem látott üj lehe Lbségoket tar fel  as embe-

riség előtt. i:;gyxéezt azért, mert "a tudsam.áxiyras-technikai hal.a-  

d3s megteremti  a technikai-gassdasdgi alőí'eltételoket a fizikai  

6s szellemi munkát vio zó d.olgozők kz.;zGtti társaaal.sni k,al3nbsikeak  

iektizdóséhez." /2/ `:úáarésat 	mert az üsszefdgg a szocialis- 

ta ter.ae1d ui viszonyok  141,640e1, sisal,  no,. y a azocialietlt ter-  
~~elúai 

 

viszonyuk k6t oldala, a t®rmelüv 4s az oloeztae ktfzUtt  
nem All fenn anta,gonl2atikus ellentét, ■ivel a termelés  tsrsaiial-  
masitúsa megfelel  az elosztás társadalmasitásdlak is.  

A szocialista fovradalom teremtet e meg  azokat a lohetö:ság;ekc:t,  
amelyek biztosit jd;k, hog, a társadalom .:.:inden tagja teljes 005-  

azAer.Y kibontakoztnthaaeo képessc;geit és képzettségének megfel.ő-  

lőerz .alálja meg hely4t tdrsadalmi murske:negoszt Aaan.  

(wok 	 

/1/6$.a.Kugelo Wiltosiások a szocialista társadalom szociális  
stxrukturájaMS aft,  batíadrq; :.scovjet szociológia ma; 84. old  

/2/ i.m. 85.old.  
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"A tudomt.inyoe-technikai forradalom a szocializmus kti-  

ralml;nyeí kOz;J  t t megterestl, as osstálykullöabaigOk teljes fel-

számolásának, a  rt; t;i auukawsegesetfs megszüntetésinek, a társa-

dalmilag hamegia *Aggodalom kialakulásának Lechník.ri-E,azclaeagi  

előfeltúteltit." /3/  Tehát a tudományos-techelátei forradalom  

aer ►aldnulráa>a a szocialiesMoban ©:`;, y~aránt  érd 	a társadalom  

valamennyi oaztAlydnek és rótegúnek, mivel 4ppen ez a tudomá-

nyos-technikai haladás azÜmeLi me,j az ü®zt$lyok kbzjtt ,nóg  

meglévő, de ads  ,iisr antagonisztikus cí :3entmliddsokat, ős biz-  

touit  ja a tAlrllsdsLaa valama:,:yi t,a ~ ;ja :1zám;Sra az azonos lút-  

í'eltútele;zbt.  

jelenleg azonban csak a tudományoe-tochryiai forradalom  

kibon takosalisdadl taqrturl<k, a ,nagyon sok roblómát kell móg ao3g.  

oldanunk abbeit haw a awe .,g,ralóstalda ast€sdiumába lóp jűnk.  

vizsgáljunk  wag  ssei psablAaAk küziil nóhányat.  

A azoplaAata AalArr4ció kó raó sel 4D tsz4k.só gees_gs , :  

A szocialista országok DaaSttsmltdasigains3k nagysága -  

kiv6ve a :;zovjetuniót - nee  felei meg a tudv -~~nyoa-teahaikai  

foirca<dalous i6vatelmúnyeinek, Lgy-eGy országban 3cülí3r•kiilUn  

tehát lehetetlen 	az olyan múretU technikai fej.  

ladó®t, uia®ly u,e e:i'olel a tuüom.inyos-mszaki haladás kritériumai-  

nak. Az európai sazucialist,s, emitgok csak eglru.ttesen ós a  

L'zovjCStunÍJvtll UsJ'zeft?gPS kesftiftek  hozzá :-szzdusági szerkeze- 

rekonstrukciójához. o ez  felt<telezi ea  olyan integráció  

me E;vzlcSsitáséit, a;.:alynok ker~ . t©ben vágbakexae t az  egyes orszá-  

t;ok eMSStgakdaaágainak 6> ✓  ,zofonbdáS44 SsttardWt tegaelóo d®  

piac kialakuliaa, c; ezáltal a  tudellin,yoo-teabOdkai forradalom  

/3/ , z.A,itugtlt i.m. 85. old .  
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meGroalósitása.  

A  szocialista Or6'Ldgrok fsilisMrták az integráció Litre-

hozásának szúkaégessúgét ó4 a KC::fi 1971-es XXV-ik kongresszu-

sán elfogadták a Komplex Programot, amely a inteiráció falé  

ve :.:ot6 út legfontosabb mozzanatait tartal.ztazzas  

" A$ Qgyi.ittmaköclás az iparban elsősorban s  100114000$  

f Utőanyagr•energetikal bázisának, nyaxssnysikázifl4v-  

nak /vas-  és  szineefémkohiazat, vegyipar, aellulóz-  

6s papirf.l,wr, kdrunyüipatr ssíadssi/ b3.ztoraitisa,  t 
petrokómiai ipar és a tudományos-znuzaki fca jlftlat  

meghatározó komlex gép- és kószüldMrelidszrerek ki-  
fe jleuztiaire irányul, hoGy az egyes országok ea.  

ját forrdsainak 	assgOsitása, valamint a  

szocialista nemzetktist iianicsiiiMgpsztáe előnyeinek  
kiha,s2nAlása róván biztositsák a szocialista ktS-  

zöosiE orasipl psúueLígi fe jliittaÍgi szinvonalánalt  

c€ta®ig8bb  szinten 	fokozatos  idMgyanlit8d414110/4,/  

AS  int9gránid mezValóiRittladhoz 	si 	lépés az egyes  

Wcialista orazk. kbzötti 40116104$ küicinbAgek tompWsa,  
Oft megszüntetése. Addig; ugyanis, amig a társadalmi ssifordi-  
táaok jelentőson e.l t ~ x•r.iek az  egyes oralál;ok, sőt as  4psatok  

küzö  t t is, erőteljesebben ~ rvAlaye sillnMk a  deziritaleicióe  

ttirekvásek, mivel d.ominálnHk a nemzeti küi:.lnárdekek, s ezek  

jelentősen h:ttráltstga a  tudomillayo®-technilcal torradalom  

meg,-vslgisitaaidt. Azonban  nem  iAik a siLtotditdeok terület6n Ls•.  

lálurq.k jilentúe kaltSnb+cágskall, hraaea a 1'+:lhaszn:}.Aa orúletén  

is«  ennek d1eitssiiiiiia6ra vissgalisk 	az ee;yi'őre jutó villamos- 

/4/  A KG:i'i' isompie'c .t•ro:,;ra.,;,ja; itoeauth K.  1971. /k6gaaa  anyagi  
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enersia foaaeztás 	all U'8-as adatok alapján, 68 

hassalitsuk össze a tőkó0 mad0041 inteadold, a 4Uzje Piac 

országainakvillemallaillilltatigyasztásával: /KW6.ban/ 

2978 
Csehszlovdkia: 	 2554 
SzovJetuni6: 	247o  

BIAMbia: 	 1522 

lealrolorszAg* 	 1468 

liagyarországt 	 1252 

Romania: 	 1155 

=Ks 	 3o6o 

Belgium: 	 244o 

HollaNdiaa 	233o 

noiciaoresid, 

Olaszországs 	 114$ 

gyesUlt rA.rlysdg: 	)481 

A sigimidatok vilk:ocan bizonyitják azt, hazy a szocialista 

SNIMAgsk villamosenergia foyasztás saaapontJáb61 kót, J61 

elkillUnithető csoportra oszlanak. Az elsőbe tartozik az NDK, 

Csehoziovákia 6s a SalovJctunió s  a adaedikba mitegy boo XV-

val kevesobbet fosplostva Buieria, tenyelogelig, liaparország, 

ós .iománia. Az NDK ós Romdnia ey f5re 3ut6 energiatelbOOW-

lása kbzUtt a kcklönbég 1823 Kk5, s ez a killUnbUzet magasmibb 

mint j1aszorszl3ban az egy főre Jutó felhasználAs. 

Az adatok sa:ra is figyelmeztetnek s-begy a második csoportba 

tartozó  szocialista országokban 	iparosodottság szinvonala 

Jelen/eg még alacsony, valamint a htiztartdsok clektromos 

rendezésekkel val6 ellátottságának szinvonala jelentóktelen. 
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1`.z már az elír Gméddal is szorosan ös zafugg, mivel tukrözi a  

modern kor ig: nyei t51 való elrraaraciv L Lság fokát, sőt utal arra  

is, hogy milyen a telep,.ltisszerkezet, vúrosiana  ;~ ellegU-e, 
vagy szétszórt, efzilaiotól jelentős t:tvola.:ígra lévő lakóege.  

sógekból tevődik-e össze.  

A  te1e11:Aésezerxmzet vizsgálata bizonyitja, hoc:y a két  

csoport között lényeges az eltóréa 	szempontból is, az  

MA-ban, Gseh::zlovókiában, .:zovjetuniSban elsősorban a v_íroai-  

as te1ep:.ilósgorme, a jellemző, wig a második csoportban erő-

teljesen érvényesül a szá t;ezdrisdg, a tanyajelleg - pl. 74íaCYar-  

oruz:.í ~ .;oa jelenleg még :ninGOgy nyolezzezran laknak t,aayókon,  

a ezen tanyák villamoeitása még nem megoldott. iiaaonl:í a hely-

,;et 	:bard, Bulgáriában ós .ben,gyelországbaa is.  

izek a  tények #iifi  bozzrí~járulcaak anhoz, hogy az emlitet t or-

szágokban az elektromos energia feiiaaazná.láe még ardx:ylag ala-

csony szinvonnlo3rf  ál1. 

AS  elektromos energia tormelóQe ós felhaazni],ip a  

tudomány s aw  t eobni  :. ai i.  o rradail. om 	0140100  

helyzetét is jelzi, mivel az ipar  szerkezeti desMrtevdiro is  

I~tsl.  A  isorozerú berendezések, automatikus gópeorok igénylik  

a villaaoe áramot, mivel ea mUküdts téoiikhtiz ajlhali3ahatetlen,  

az alaccw,uy logya..ztis viszont sat jelzi, hop tig elsősorban  

a hagyományos one -r:.,;inforrások Poluy/wiáAls dominál, vagyis  

a tudományos-mUazaki tl8.lad;;is ue.0 art el arra  a fokra, nog,y  

elsődlegessé az elektromos euergia váljon.  

i>urápdban a vizsgált Adatok  alapján Anglia ős a Német  

bz:ivetoégi Köztátssság valósi  totter meg legjobban a tudomónyoe-

mJszaki fejlesztést. Ezt  as bizonyitja, hogy :magas: a villamos..  



onorgia fo;waissiisuk, 	oroaid/bll a  ingbalad,ja a 3 00o K46-t. 

A azocialistrs országok 	eGyed-<l • Nast Demokratikus Kiiffi- 
tölnlik i!t el hasonló szinvo•1►lat. Me Usazefilsi lwzal. keet 
as NM  teahnikrrstruktursjáit lehet cask  "atrAnyosse, ls+sii6140110 
nek tokzr:terl i  a többi szocialista ovoids techAikee;,ruktbMijs 
viozont vsp "ta3.fvezí ;,ett", vow  "fe3zitett•is unman",  e le- 

:uaxutt'i9dk Amen onsik kövolb041011110 

A v...izolt pyrobl‘dig neeldAea seeMban csak a azooialista 

integráció aMgvaldd►#á11111701 pissutaesetse allhst: vdgbe, a terzielő- 
erók fe j1őddiM Meeftsteti • tegiiorswabb egy.it6m:.i.isvdéat. Uunek 

először bistelsStania kell set,  bogy a  kiilönbv$S Pe ji© 

ornsAdok ga:y.c .asici kiegysslitedise vigOossnje.n, tasmisssteoon 

asgt"etei6en saw  azinvo••.lAm, s ezuag as  intsgsisió kt3vetkex- 
ta en  kialakuljon az a közös 	 struktura, me 1  sir  
sestsl.sl. • kommurLissue au3ragi-.a igaSki bdP.,isdask, 
A ::osnp3ex erogroR kijelöli az utat,  melyet meg bell tennis min. 

den 0zocia.liata USSIM4Smk ehhoz, hogy a tudományos-technikai 

forradalom  valós+• iajcan, 



sáagy+,zrorusdg helye és s3sacsrepcs uazocialiuts3 iuiu:.xdciúuurY,  ~ o 

lehetősége u tudományos-teci ►nir,ui í0it'sa<laalom .:ia!_;v3lsisitduara:  

Aagyaroruzág számára rendkivül fontos as  1ita40ist11 tap  

Jos kibontakozása, mivel t;:rmószeti feltételei  

a szocialista országok kti$iil talán a legnyiltabb i;uedostlilei SSW•  

ke d e t  tel rendelkezik. r:nnek elsődleges  oka as alapvető nyelaOMpM  

gok nu,{;yanértAU hidsaya. Igy az oruLá.gban feldolgozott nyurs-  

anyogok zdmút import ú t ján sazerezziik be. .~ 'ő nyersanyag-saállitánk  

a Ü2ovjetuuió, Úzállitásaait mi fald:;ig.izott <iruvul ©l.LeutétezNifk.  

A !izovjetuni6 számira viszont e ;yrc kev50bó kifizetődő a  

nyersanyag 	mivel kiépült csaját feldolgozóipara, amely  

ldnyegé Lion ugysalielyaa ráforditásoal hasonló jninősógü termák04  

tud  előállitani  alit a taiacar ipar, e icy rí. záről elvősz az  a 
komparativ olőny, sat *Way évvel ezelőtt jellemezte ezt a kap-

ceolatot.  

A 3zovjetuniánsk a.lónyösebb lenne a nyugat-európai orszá-

gok felé fokozni a nyLrrassllyagaxtsortot, mivel ouuxa,u s,o1Ckal koruze-  

rübb f►eldolgosaőipari tis,r.:i6kektht, eleősaorbr3n gépeket tud iu ►isortál-  

ni, mist tíluic. 	napjainkban 	az úatyze t, o;y "A 

lizotijetunió isoti 

 

 trsukwígit tiro/  u legmodernebb te<itu,1.4i1 alkal-  

mazáuáiw.k, az;,rt mind  kev6s3b6 válik érdekeltté a ivagyeidAyosa  

technika váuárláeíbau." /1/ :.4i még cask huUryomíuyo3 (chnikát  

tudunk ;:szsílli.tauii, azonban hosszabb távon erre  mar ncam L;s3z letu3- 

tős3bg.üuk, mivel sa .~Zovjrstunióban lezajló incal,mua msbtii utALaki  

fejlűdós9s egyre  isflv6ebj 	u korazeri,ttlen ÚerciudezúséKet  

vr 	 

/1/ Sgo.KomM Fermat A «ellt Európa" azdaakíg3, ksapcoolatai eta a  
~isFslis ~ tu Lamze tküzí e t_„y.At tm.,,küc:tiui KJK, 197o. 276. old.  



magunkban viszont  l.em vagyunk képeznek arra, } ,y kialakit 

a le; modernebb technikai eezküzJket gyártó iper&gakat, o éppen 

ezért sála szinte létkórdós az integráció : egva16uitása, 

mert ezáltal a tu 	+os- technikai forradalom ;Hegkövetelte 

be1'mdszúsok e13állitda íra tutijuk a urakat apecializani. 

As  integrdció kifejlődése ozárnunKra azt jelentené, ho6y 

a nwlze tközi szakosodás következtében olyan Ler,loteken valcS- 

:sitantink meg nag,raráuyu í e jieBztést, 01iol ::.eQ,feicsló eszküziikkel 

rendelkez,nk ahhoz, hogy  rövid  idő alatt a  világ ólvunalába 

karül jAak, ..z i.ovábbre its lehetővé tenné, hogy bi$toaitettk a 

lako:su:íg teljes foglalkoztatottsdgit ::e a oziiksóg,,letek kiolég14 ► 

tésQt folyamatosan növekvő mértékben tudnánk met,valósi tani.. 

A Komplex rrogram ezámuukrri bizonyon mártvtig biztosit ja 

ezeket a lob®tüs40040 A . az ogyeisma s& ámitámtechnikxai. rend- 

®zer kidolisSAiázai+t keretóben megkaptuk a kigteljetil.t:nényU szfi- 

mitóópek gyi7ctását, azonban  itt  az a probléma, hoLv ezek  a 

saámitósip®k nyugati relációban a "tv6.napelőtti" tipuaoknak 

tekinthetők. Vagyis  oZek cask számunkra modernek, de világ- 

viszonyl,3tban nem. Fonton tehát, hogy előbbre lép junk ezen  a 

téren is, ús a termelésszerkezetét u17 alakitsuk, how *gyre 

korsreriibb sz3rnitósipeket álli.tssunk elő. idsoliezt  

fontos az, hogy  11461 több na p,ytel jeeitsinytt eeFímátópdpet állit- 

hassunk 	r.s.i.Vel napjaink lepfontoaabb segitőeozközei 

m ír n.e3m  nélkülözhetők  a társadalmi- 'e'Q.dae<',7i irínyitáa ayet- 

len terti.latGn oem. 

A tudományos-m,.iszaki haladás során Ql6rt fejlődésünket jelzi 

azzimitóggái>paricunk növokt.dtioe is, saely a IV. ötéves terv kere-

tében jelentősen ei8senal.ad, az 197o-e® 86 clarabrS51 1975-xe 
400-ra emalkeciik. Az ,rDK-5an vinzont mix  197o-bon 362 darab 



ssctel jeaitrisytt n6idt640} SUMMItta a oz u asks 1975-re elóre-  

lgthat3aa s1igbtiromc.zorog6dik. I,eYr8d3etui:s tehát a szocialista  

országok viszonylatban is csupan kinmértc;kben cai3kkQn a nálunk  

slőbbre lévő országokkal szemben. A.ciei;,yenlitőddahez Lehtát  

nekünk fokozottabb fejlesztést kell megvoláaitanurik.  

A tudományos-technikai  forradalom megköveteli u caagaso.  

ezgnvonald ozekomberképzé©t is. Ez előfeltétele umiak, hogy a  

korozeri.i technikát c:g„yáltal•xj.n üzemeltetni tutA juk. :..za:;lunkra  

nagyon jelentős az az et;yü  ~ tmuködáe, amelyet a::Lmet Leluokrati-  

kua riiiztd,raaaádiol vralési tunk seg o  mivel ennek ercüuu3nyc;ként  

évente kb. 15 o0o magyar  fiatal dolgozik az :=Lit kLiliSnjzü  ~ úemei- 

ben,  a m .idnkn.:l fejlettebb munkaszervezési, 4eclirrikai 60 tech-  

nológial k3riilm4nyek k3ziitt. lIazatéréeük után be tudnak kapcso-

lódni az itthoni ter:ael4sbs, üzemeltetni tudják az importölt  

koreZerü technikát.  

A termelőerők fejlődése a szocialista oruzd„ukbatY razük-  

af geoeé te te a Uazdaeál,3xányitáei reuüsxerrek :me:gváitoztat:raát,  

továbbfojlt,ozt4scít, vagyis a direkt ir`ínyitá3rc51 az indirektre  

való áttareíat, e e^által n, teyrvgaze;akodaa kizzéleaitésát, sneg-  

erősitl oó  t.  

iag„yaruraz:ígon az 1968hr január 1-től végrehajtott gaz4a-  

eágirán,yitdai reform alapfeltw  tele: volt a tudományos—technikai  

forswdalos kibuntakozisiaak• ümpasia u váillalati öuú116sig mg,  

teremtése  érdekeltté tatGe a villaletSkat a  technika  fejleezty-  

aében, advel jAtedelaük ;raximalisáláe.4 seat Y,.orszerübb suüazaki  

felezereléebel uucijcík :aubvalüeitasi, s az erre való Lc3rekvéa  

mintt3z,r "kéüyeLeriti" a tQrmelűspsfg+aket, bogy részt vállalja-  

n:3k u tuüomáw,yee-a_ie$akí haladás ütemének  erőteljes Gyrorsitáeá-  
hoz.  
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A jivóben alagvgz~.l.óQitan.dó feladatok alapja jlleIiesi  

~ a'.3tlf~ f3~13'~ Í'e ji.ettadipleiC. SzU,lmögeE3 	.negvi2caga1i, rtoa  

hol Yzelyeuked,1nk el a ra.rii;sorban, a ebb53  ~s.tináu~.~ aM~llepi-  

tani, hogy milyenek a lehetőségeink a továbbfejlődésre.  

A gazcias<igi fQ jlet tadg vizsgálatlhcz aokf'őle mutatót lehet  

figyelembe venni, erre azonban  nines lehetősLgün&e ~„y csak  

azt a WA szinúetiku© muLatr.jt vedezi.€k alapul, sielyek vi.szony,.  

1at; megfelelően jelzik u vi1d6gazdasigban. elfoglalt helyUn.ka t.  

.:.zek az ea  11110e jutó nemzeti jtive3delem óa a mező,aa:.dRr;rigi  

fogaalkozte►totatak arrzn,ya az bsuznép€sneé,gen belül. 	két mutató  

eultgbiznató kúpet ad jelenlegi fe jl0 L taógi ozinvünalunkról.  

Mindkét mutató alaku3.dsdndl őrde,rmec visszapillantani  

a naóny évvel kor:ibbi :Iliapotokra, miv, 1 a ndvekedéei Utem  

jelzi  a  jövőbeni lehetőségeket is. Alapul tehát az 1960 - 1970.  

kösif tti i1lapetokat vessz k.  

Az agy főre jutó nemzeti jivec'elem zlr ul' a telet a  

következő volt: /dollírban/  

	

1960: 	410  

	

1965: 	5  ~ . o  

1968:  

	

197o: 	9co  

.%►fután lj71-ueu a uemzeti JúY441L..1 c:;Íl'si.. otti 	n'r,ivElkedetts  

1972-ben e,1urtuk ez 	ovo cioll$soa 3z3.:sW ,:lalat.  

iiuzáak - l968-►ra vonatkozó  k23sgaztiaa46i a.úatols szerint - a  
vil~ít; lo8 orewAi,a 46z  u 	nelyen állú. Tehát az előttünk  

Aliv urazáguicüan 41 a vilii; ru;, tos♦ieask 4404gmado, i  modittmok  



eorakosó oraságokbaa pedig a ké tt,arcasda4 /IV  

"::txzánk jelenleg Lazciat3úg lag, r termlÓiirek frgetteige  

®zeapontjábbl a kbzepeeen fejlett országok cccportjába •tartozik.  

Ebbe az oi'nzlgCaüportba cdntcgy Zitísz orsyáE, Etorolhat6, ahol a  

bruttó tuwmoti torasík áví 75o ea 1  700 dollar kástitt  

A legfejlettebb 15 ui°azagban e.-aiak a IatiwQres6 t, airadosivik6- 
 

ben a 3- 3,5-1114erewA is el3rík. A terseláarük alOba0ny fs jiott-  

sági szint j ~n ldv5 országokban viszont loo - 5oo  

sok országban loo dollar alatti a nemzeti termek értfke•w /3/  

A foglalkortatottság azerkezotát vizsgálva azt tapaez.*  

tai juk, üozy u sts.~t,tk turdliA forradalom +. ►az4nlcbaa bofe jez8d5'aon  

van. ;zt bizoc.vi t  ja az aktiv keresők fő aepgazddsagi ríganksínti  

mugo szl :aa:  

Nepgazd. ág. 1960: 19651 197o:  

atezágazddr;ág:  3b.9  29,7  26,2 ~  

Ipar, épit8ipars  34,0  40,3  43,88  

:>ssolgáltatáus  27,1  3000 
 

300  

t,8ssewna 
	 loo ,o 	 luo *o  /4/  

A rnasógazdaa.ígban foalalkuztatutak l4tezáua 1971-ben 5s 1972-

ben tovább cc3v.ikont, jol _nlegi arányuk 25 S kbr1l van. '.vizel  

parhuzamosan az  iparban do1, ozók látazama nzSvekadet t, a ozol-

gáltat._íu tarületén dolgi ozc5k 1'tszái a vieaont továbbra is stag.  

nál. A jdvőbeu viszont itt na ;  yobb ar1nya lótszlnutivok;sJ s  viz'-  

/2//3//4/ Nyers Reue& Hogyan fejlődnek a ter.ueláerők c:a a t or-  
aeleei vissonyok Ma;yeror ::: z;íc;an? Tare.:;z1e. 1972/6.  
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hat!4, éppen a tudaadayoc-teehnikai forradalommal t3®:'zefüE74a0.  

ben, a tercier dpiiaatban dolgozók latszáminak növekedSee ugyanis  

vilif!tendencia.  

í#aiyze tdnk mag:i té l:é ae eze;uiaou  t  jstbla drama a assagasian4  

í'ogialicozí►atütf:s.igi u.uat:al.t összevetni a többi  szocialista orr  

swig  adataival,  mivel esiltal tiszta képet nyern+atiink helyzetiinh-  
ról a  ozocial.is ta vil ,._:,re.i.iazereu bel:á.l: /Mg, foglaltozteatot i s. g  

uzázal.4ItUa+V  

ult;~rá a: 39,5  

...:ngyeloraszag: 31,o  

ka,.,yarorezág: 25, o  

Szovjetunió: 22,, o  

iTlC: 12,o  

Ceshcziovákia,: 8,o  

/; z adatok a KGST képes anyagaből czármaz ak/  

zizetk az Üsszehaeon3.itó adatok üizo,u.yl.tjdk, 1i4)4,y a -La,',iparc:á:o-  

dot wabb azocialista orszérokbda. is IN1?K-bun cis  Cceb.szlav3kidb®sp►  

slt meigiasiiaslgi iktiv korseók róesasedaya Zőnyersibsgt aagsgpsik  

a  fejlett nyüsat-európai országok adattival• 	4,00 a tap*  

Is u,vanazt bizony3.t ják, mint az e; ;y főre jutó viil.ramoaatlt':r,.;ia.  

fc:llaasiSilin.  

A  tuda4aáwolo-teauú.r414 Or~reczalom waarral.cScit3 ►sa terin  

lasSwnt cWak. st:ussSWISMSWO,M1 kiivutik a lényegjban hozzá jak ha-  
saA3.ó or.a;titasMtit tLkda orozácokato Eanek a lemaradásnak tiibb  

OA vau, •ssril  usttil  talán a legf'oratoeabb az eztenziv üazdnsáz..  
tejlsezt6s3 ic:ószak:ín4::. olhuz3d4caa  val#aiiat az alacconyabb ter-  

Ml#kary :ág. « hwtékouyság nxivalésóvel azt a 1cmarad~ ot be lehet  

bossa!►.  
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gac;;arom:..id a vizaalt adatok alapján itt la a kUzép-  

nazSnybo.i foglal helyet.  Az e=tQZiziv f4 j13oz bóe eeíssan F. hat-  

vanas éeek a1rso3ik foláig tustatt, St a s.a ;ranas 4v©k ele jitr,  
a ülezSúasdsstági ter,nel5c!scövet:ccszetek :aegczai•vezéee követkszm6■  

nyekynt ki is ssél.ecsec"=.=.ett :  mivel a uiez56rcst;ból jelentős  

aunkaerő diiLlem15.a sent Wgbe az ipar felé, a a fel®zabadal6  

emunkaorót foglalkoztatni kallott. A szelai3.talárabari for,ls.lkos,-  

tf3tottaC 1etasina 3.E3 196o - 1965 kuzt3tt rivvekedett á.ieE;,dinr.►m3.-  

kusabban. A hatvanas 6vok kZs3epe:t61 lénye .~~iber. rae:gaaiúnt a ice:GZ-  

t;azda€s.ígi do16,:.5k elvIndorláaa az iparbu,  it bizo„y oa 4unkew  

orSh:i.<ít>,y jelei  kezeitek mutatkozni. b tippen era tette az .;.k.aégeassé  

az intexuiv gasdasigfe j lueztóa megvalöait isát.  

A mesfteasLsaági sru:...uc:ró cstikkeu«isa moat már  MMus  iparba való  

elvándorl€►eaal fii,gg Üo:sze, hium  a er.„elóaLövet;ketMti tagok  

vitixonylag magas 6letkoi .dval, aminek kötietkFaztráben í3tyrH tiibben  

érik el a ra,,,vugdi jkorhatárt is vilnaxh ki a terwelú sbi,l.  

léegyarosytsig gsscismAgi fe  j1óú.: se 16rr4•eg4ben a hatvar.ae  

évekta kezdve egTenLetea üttM, ezt bizonyit ja, hogy  a gasdae*  

aágirdnyitáei rendszer wgtált,ossáea sem okozott törést, 1968.  

ban atom következett be viu..zaesőe a raövekedab+ei ütemben.  

irapjaia^Jcban war me3gállapithai,6 az,  Aso  a Szovjetunión  kivid 

as iiLh, i::leiaezlov:íkia `g swszorsttai►s kí#zíilt fel le„jobbas`a  a 

tucicam;ín,yos-tucthuixai forradalom befogaddeára. Liizua.:,yiíók erre  

az ira, got;,y ezen orazát,rok szelie:.1 kapacitáata erőteljesen nbvok-  

vó a;.om.., pl. ..u;jaiersiaileu a euisvi.áabdra.»iejieeztóaber► uo160-  

zók. :,auxua e t;,yeul.e tco eerc eselkedilc., mig 196 5-c;en 5o 000 volt.  

ac:.Uig 19iio-bc3u mar 05 000, vat,;yíe nüvekeciés 5®v alatt  Jo  

~ kutatásra ford,itott baszog omelketliee in jelentős, gyoreabEaan  

uS iarir. é u ueesetf jbveuelev. .uriuvk 1965-bex►  2, -;1 	197u--.:e::.i  
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•Lt 2*79 *wit forc?i tották kutatta/ cálokra.  

A sfttirisL 6u társadalmi élstNa segfa le1ó ti  temben ntfvek—  

calk a felsili:oku Icépzett®éggel rencielkesi eaakembereic aosir.  

Az aktiv keresők arányában lo c:v uluLt 3,1 If•ról ,,3 Omsa, tebAt  

ma,jdncvm duplijúra,, omi a Varoadalmí ujratesmalee oseMplentjAból  

rcatidkivi,il jelentós tónyoz6. 	nc.mzetkúzi viszonylatban is ,;e -!en-  

tős, ,:aet;küs®litó©n a::onosa a :.zovjetunióbrt me;fvalóaul.; utivekedéei  

ú$et.~ttnl, 

 

awl as 196o—as i millió 545 szerrel eeallbot 5,5 millicr—  

ra emelkedett a felsőfokú végzatSL;,gel reridelkezók 	/,, 6/  

.i:zekbul a ozáau+.datohbtSl' is megiíiipithRtjuk azt, hogy mind  

hazánkban, mind a,>scovje yunióbab ós a trsbbi ©. osia7.iata orsxag-r  

ban kutatók ée 1Ailatikrik mPkoodo keresi a mtinzuki fejlaESztét  

megk;yoroit:íe.:ínak lehet38600, keresi 'sut: ►tja azokat az eftkeit,  

acrjE3lyek küvetkeztébext gazda/rile fejlőd.!:- . nk nem :,yornul  t  tel  

mírtokbon, ahogy lehet©s3t;eiuk en,,;edtók volna. .::1a5oorb€u2  

azokat az okoá ut kell felkutatni, eiMlyek k}SvetkestiLen u réfor—  

dit4nok 	eebo e2ó ge elmarad a tókd s orai+íea]cbaat e3 cirt  

ere,3mraycaktc",1, melyek miatt teswolamrtns;l.nk hatókonyedis nem kö—  

zo7 iti meg a nyugat—európai orszJgokbLan eljrt hatékonyoSGi mutató-

kat.  

A uedativwmük ellenére uzyaüakkar azt i€s megiilapithaibuk,  

hogy  jelentód ereambuye3:et Lrt;:.nk el olyan t.arületeken, aisolyekot  

nem lohet úatékora,ya:bi rau:tatcikkal rz2dt:imsnztani.. Ide tartozik  

as  Lltalánwa cat.tA1to` iti'erjeoztüee, a Lz3ke:cbar* ►k611zEía. ::nnek  

erc:dsaún,yexv,uti iwnkUoaztályunk i.übb mint  10 jime 1mIldelkozik mdr  

atalánoa ieis3ai tlégpe t  tinímpl, 12 is 13 064i ize tt040vul.  

/5/iáycsrv ikezsü: i.at.  
r/::z.A. Kugel: i.m. E3o. old.  
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UgyansMk 	tartozik a azocíaílie, kulturilim, egtáezaóggyi  

ellátvttsite fejlődése in , e tekintetben Lyekodtan állithatjuk,  

hogy vilriollinvonalon állunk, csak a gyermaltgondoaási eegélyro,  

a nyugcfijak rendezésére, a t.áreac,talombiztocaitde kíterjc:sztb&ére  

gondoljunk, I.ebst, hogy az  ezeken a területeken dlraauNt>tiílt  

öe®ze ~,*ekbál jobban lehetett volna nvQini - korezerU®itcani  

gépparkunkat, azonb an a ezocializmue lényelie éppen az úlet-  

körülméqyak egyenletes ée fokozatos javitdea áe ez  nemcsak  

míiezaki fejlesztést  i;~nyel. 

A tudományoe- technikai forradalom ugyanis csak  ú~,y 

aeleet végbe minden e110004ban, ha termelés etruktuxdjíüiak rneg-  

vílteii.a aollett ,rOINAltossnak a me6,valóeitó emberek cílet-  

ktfsüliányei is, jelentős változások következnek be óletmc3djuk-  

bany, iletviteliikbeR„ 2ennissete®en ezek a váltoaáaok nee  eir.  

f ormL~n irintgeic ninden emberi, van aki  előbb, ó o van, aki  

később érzi eegt i1+Mtvi teldsek m!g►+iltoz;ísában a tudományoa-  

t©ahnikai forradalom hataását o 	függ a 4lunecamegoezteieban  

elfoglalt  helytől - elsősorban a garadao . igi vezetők, mii®Zaki  

órtcalm,ieégie:k, orvosok, pedagógusok érzik az idő felg,yoreu-  

ldestt - füg,g a  lakóhely nagy >er~tél. iparosodottcad4 fokától,  

tömegkoLnnunitéliós eszköasi3ktrili 144 Wát©trniiitsl, a f'el-  

sorol takon kivLíl még nagyon e©k ag a  tftellit81.  
Az idő fQ'li; ynraul:áeát a k4vetk©al egylnerü példával bizon:yit-  

hat juk: az egy kilométeres t:ávolgág ingtételéhez cazi ,tkehlee  

idcím+atiuiyisúg jellemezze a tuúourilayos-technifcai t'orledelem  

hatására bekövetkezett eletritmus változást.  

miivel uz 	Államok Lill a vezető helyen a tudo- 

mányoo-technikai forradalom Lnegvalósi t:ásában, vegyük ugar,  

hogy az  időtényező már nn r yira felgyorsult, hogy az egy kilo  
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macros tivot 2 pore alatt eszi :ac:g az átiaga .aerikai. Nyugat-  

Lurópábari viszont már 5-6 percre van szlkség, miv Kelet-Euró•  

pában átlagban les-il percre. ~ . :aaaroraz,ágon is érvénye®ifl  

ez az Atleag, i:3uctapestera .azonban már oaak 8-9, mig vidten  

még 12-13 percet kell felhasználni a táv eaaogtételéiscz.  

Lit  azt jelenti, hoL;y wuáapuoten adr dziak6nt 8 km-es sebesség.•  

L.,el kell haladui, a eiltaaz air  nagyon sietős léptekre van szdk-  

c{óp,, vid6ken azonban 4,j - 9 WO& is  elipidő, vaabyis kényel-

mes gyalogl.c3 tempőban lebe#,  104$g4 tilrtt a  esdlig.  

Lbből a uias terec:g,es 6s önkényes hasonlatból is láthatjuk,  

hogy a tude144,os-technikai forradalom mélyrebatd változásokat  

okoz az amber életikon, nemcsak megváltoztatja tevékenységi  

kürtit, de i►gágyurof.tja annak elváezási titMít 1s.  

13ásrészt azt :►O láthatjuk, hoey bexiniinkiat Mfg e1161161 rQszle-  

,;eaen érint e, a  hatin g  azonban a küzel,jtivSben a tárOadalom  

minden t,,,;Jdaaak számdlnia U811 4111 4titilben bokiive3tk.. .ző lénye-  

t,es váltzáeoicKal..  

A jelenlegi fe jlőd6si 	tartva az id8tányezó fe1-  

gyormuláes hazánkban néhány óv alatt eléri a mostani nyugat-  

•urdk}pi saintet, aminek kct3ve tke3ztében órialsiat már 12-13 km-t  

ki#11 MOO 1Mgtsnni, azonban itt  sinc e meadliáa, a se be soé g  

ál].aidőan dis talfwastoeaII gyorsul. Ahhoz tehdt4 hogy a tudo- 

mányos-technikai forradalom nehogy as  emberi tel je3sitókápee3ség-  

geI keriil jün kibéts.ithetetlea 011.4MRtwlrlAif#Ibs szilkséges a:neg-  

felelő "ed$é+amc5uszerek" kidoló'osá,gla  

hazánkban az életvlmeeirok hatalmas vAltozáaokon mentek  

ke3rces ;tifl az elmúlt 27 esztendőben. A felszabadulás erodmén,y.-  

ként átalakult a társadalom szerkezete, megváltozott as embe.. 



rek egymáshoz való viszonya, SPOdOlkoddea, s ezek  a  v;áltozások 

gyakorlatilag olőkó6zitet ték a tdtsidalom tagjait e r olyan 

mináaógi átalakulásra, a:üely new elsősorban osztályviszonyaik-

ban jelentkezik - mivel ezek a változások már megvalósultak -, 

hanem a tudományhoz es  technikához való viszonyukban. 

Ue,yaaakkor a lót gyökeres u,egváltozása mögött jeleulq még jelen-

tűsen iewarad' •, tudati v ál tozda - ez ssszei'ügg a tudat viszony-

lagos Unáll40 	al -, s3 éppen szórt a le ssürspisebb feladat a 

tudati luMs behozása, mivel ez szintén alapfeltétele a 

tudományos-fn szaki forradalomnak. 

A szocialista létfeltételek mögötti  tudati elmaradáshoz 

jelentősen hpszáj:írul a tőkés világrendszer meglóte, mivel  bi-

zonyos t3risséalrr'i csoportokra :uég erősen hatnak a különböző 

tőkós ideológiák, a tőkés életszemlélet. Ennek következtében 

életformájuk kiilakitaisibm aloúellkónt a l,yuat-európai országok-

ból ellesett ssokdsokat, allUi•öket próbálják utánozni. ilyen 

utánzási vár_zrbál asiiletett a at€stua.zimbólusmok kialal+citás3a, EuQlyek- 

nek egyetlen céljuk, i aw  ezekkel jolezzók a többségtől való 

különáll$sukat. Az utcAiUí időben ilyen státuezs;sfmbólumkónt je-

lent meg bizonyos körökben a kocsi - napjainkban egyre  inkább 

elveszti uzim.bólum-jellegét - , a telek és a nyaraló, valamint 

a kutya. 260 ■ísssetealln a felsoroltakon kivül még jónéhány luxue- 

is;ényt kieldgp.tá "do204.01" való rendelkelide. A oalabtSlumokon 

kivUl 61044t ártékitelet-kia3akitáe is hozsátartozik esen cso- 

portol óletl//lléletehez, o neipeiben valaki nem  teszi magátvá, 

azt nem fogadják be maguk közó akkor ssem, ha a társadalmi munka- 

megosztásban azonos helyet töltenek be. 

::sok a jelenségek 00. :zeí.úúguek trárstaual.nunk átmeneti 

jaLiegs'ivol, amiből  következik, hogy még num a s3züksógletek 
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ezerinti eloeztds elve érvényeeül, ,,,nem a munka szerinti el-

osztás elve s  s ennek a törvénynek az 6rIrtioyeoitóaót  nem  minden 

terUleton sikerült még teljeo egészében me4va1sitani. 

Aliamunk azonban egyre több olyan intézkedéot hoz, a,Jelyek je- 

lentőeen hozzdjdrulnak a munka sz.erinti elosztás elvének követ-

kezetes érvényesitóséhez, s ezzel ahhoz, hogy mai;szsAnjön a 

"dolgok instromautillatioa", wort amennyiben a tirsadalom nden 

tagja azámirs lahatőv4 vdlik ezen dolgokkal való z'cndelkaa's 
megezdnik azok stAtuszezimbólum joU5$s, O eok következt6ben 

fokozatosaa filliszAmolódik az ilyen módon való "Jnmegkalönb6zetós" 

lehetősége la. 

A tudatimkai almoradotteft talasAmo3Aatiliak szempontjából 

La WeadkiVia. font**, bogy =WI WergobbaMismagyalósitouk a 

tUdOmidnvs..technikai forradaloSto mert oz lifftwadalom a felté-

t*1e. hogy a cazdasdgi nbvekodés lahot6V4 bagyo as emberi ezük-

a40.440k ezéleeedó kurdaek kielémjidadt. Uggratdo "...A alvokvő 

aama gazdagaáíz mind vatozatosebbA teszi as Mbar sadaira 

adott lehetőeégek körét. Ha az anyagi szinvonal eaelkeddoo nagy-

jából párhuzamoean naiad az emberi •lidogionadi5a kalönbda mea.. 

jelenési formainak felszámoldsdval, akkor összt:kraudalmi móre-

tekben megsokszorezód,lat a azükségletek és 14nyek, bővü: is 

ezfénenkeint differencidlódik a fontosnak tartott tárgyak óe 

tulajdo40110, caok ós vigyak, es egyőn asimara adott lehetAim 

AO Mfr..* /7, .eht az anyagl. !;11salleedgailiveked4110110. egUtt 
grula as elidec;enedés folozdmolisAnak, u ez csak utzt vams 

16sulhat meg, ha össztdreadalmi méretekben alakulnak ki a dif-

ferenciált szükségletek ie igények, (5e nem oives csoportok 

sajátitják ki a maguk szdmára a társadalom nyujtotta lehetőeó- 

/7/ 1, ergo Zs.: Timadalaunk rt,t0;.;z5,608; 44K, 1969. 3o. old. 
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feket. izckkel az egész társadalomnak élnie kell, azonban  

ahhoz, hogy élni tudjanak veliik, út kell alakitani az emberek  

tudatát, el hall érni azt, hogy a társadalmi tudatforma ad.ak-

vit legyen a $moh  léttel, valunint, hogy  az egyéni tudat  

szinkronba kerüljön a megváltozott e,;yéni léttel.  

Hazánkban tehát tovább folytatódik a tudomsny,J©-technikai  

t'orradulom kib4ntakoz;:íafíval párhuzamosan a felszabadulás után  

kezdődő és a strukturális forredalo:ncual meggyorsuló létöeni de  

tudati tényezők ra<a ~,rym3rttíkü megváltozása.  

,:z életazinvoial emelkedése ktivo ,kaztvben és a gazdasági  szer-

kezet :ítaleltulAsa eredményeként tel jes egészében megváltaz tak  

az életieltdtel.ek, a ezeknek további megváltozása radikális  

változást követel 	aai4ban az é le tstSdban.  

bzilkaégeo 'Whitt as iletmcíd fogalmánek tMMMi.zagáláea,  

valamint a bekövetkezett változások okainak ás milyensévdnak  

a feltárása.  



Az életmód fogalma, összetevői, o ezek egymáshoz 

való viszonya 

A r'ilozótisi üolex:ikou a következőképpen határozza 

aog az életmód fo@pslmít: " Az életmód - a tdriedalomtudoznin,y 

termiriuea -az emberi ló t nem-termelő ezfáriát tükrözi, amely 

uzfóra közvetlenül i3sezefíl;g az anyagi Lis kulturális ezükeág- 

letek kielógitásf vel; az étkezésben, a ruházatban, a lakás 

terén, a kommunális uzolgrz►ltatáQok, a gyógykezelés, az egósz- 

ségvédelem terén, a pihenésben, a szórakozásban jelentkező 

szükségletek kielégitáscfvel. 

Az életmód terén kialakulnak a isesillefie--szabilyok, vagy pól- 

Mal  az izlés, amelyek - eleőoorban a ttírldpelmi fejlt3driBeel, 

a termelőmód változásaival - folyton viltoftak. A termelőmód 

mellett a t;írsedalmi helyzet, a kultura, a vallás nyomja rd 

eo.jitos jegyeit az éle vai5cira." 

Az idézetből következik, hogy az életmód fogalmát csak 

.ekkor tudjuk meg;nyug;tatd módon definiálni, ha konkrét totali-

tásában ragadjuk  meg; azaz megnézzük  ujog;yan termel, milyen 

osztályviszonyok, milyen kulturális lehetőségek között 61 az 

adott kor embere. Tehát fel kell d©riteni az életvitel formá-

ját is. aieg kell vizsgálni milyen  Lelepülósi formában ól: 

nag vIro$ban, kisvárooban, falun va ;_y tanyán; milyen  kt3zleke- 



-61.  

dssi eszközzel jar munkahelyőre; életiuteme felgyorsult-e, lépést  

tuti-e tartani a modern slat megnövekedett  követelményeivel, vagy  

ellenkezőleg,  képtelen _:.tvurni a korszak életritinuetát, azt nyo-

masztóuak ómí„ ide  ,e4u4ok, a ennek kevetkeetilbeii gátlásai vuunak,  

nem tud msgtllelven beilleszkedni a tialifalmi környezetbe,,stb.  

A felvetett probl4mdkbtSl kiindulva a  t,t3rre4ke,zá  ~~llagi- 

Week  vonhatók le: az óletmtSd nem 	mint agy adott kors,ma  

SaalliM1G az dietvitelhesa 6liilkségmB (7©:3zea tevékenymise &phony0.  

Utd►sdnek forego* IOW  Ma  41s4mód a t#leidiirai osztályok,  vitas  
eat  egy6sek irsitlddó teliYograégissk resiMsete s:s ezek L4011‘0  

aa® formaja. 1441daul as ember slat tisioiigas#. :i6n,y tiplakomikm  

aX azik -,::::6a a t iplaikozds 	MtbOltruitt 	minden kor-  

ban vúltozatl€anul van, as amber  ),iiteeéldla teltót®le. A  t_ípldlék  

olksazit6aónek módja, esifot;yaffiztimának hogyemja, azonban ms.r  

az sletmbd eleme.  

Az életmód tehát tu :laaliMMlWOMMI MMia !b-ama  Slade so&  
igy értelmezi Forge Zsuzsa iats ~.*i q 41otmdc: nem  redukalhat$  

csupán valamilyen  tartalomra, boew alapvető jelesrt►$1010 a forma  

is, amiben jsu aho<;yaan a tartalma formát t3ltene:k."  

.6z f.ermómetcas is akkor, ha az tIlet°nádot a tartalom se forama  

dialektikun egroipshiat viz©gál juk. eleien tartalom a magénak  

rnEagfe11118 torelhen jelenik so&  vagyis  a tartalom alakitja ki  

r:aját formáj3io 1011Makkar a forma is vif>rzahat a tartalomra,  

s ennek következtéken az őletmdd sppos M et jelenti, hogy a tar-

talom - például uz Ql.e tezinvonal 	tembiban, azaz hogyan  

nyilvánul meg  az  emberek  sletébe7ls  

Azért e:nlito ttiik tartalomként Appall  es  életL:xixlvona.l.eat,  

/1/ Per ;e Zs: i.m. 25o. old.  



mert az jelzi lagjobban a16014411111 rendelkezdaire 016 anyagi  

javak merr410140$ óo 	1"1 .jobb aogOo*ároztiieill Mr.  .7n-  
vorka ;::ciit MUM "Asz elrt#lftlanal az ember ktilt3nbá3d /llea8i..  

testi, szellemi/ s.aziiueagleteinsk kielógitósóre sxo?gliiló ter-  

méhek  illetve ozolgáltatáeok :.,ennyiod ~.~;e 441 minősége által meg-  
határozott - az embpi Seabs.daignak a telimisúet atalláditáaától  

#a a tJreadaltilL hürove9set kedvezőséétő1 f:.i k;(;ő - Oldti szigai;jo, 
 

figyelembe v,ive a javak előállitJisáva1 kapcsolatos rmudraráfor-  

rlitáast ós a eziikségl.etkieló n,it6e l~olyaaatouadgát, zavurtalar,st4-  

git es biaoaitottsá 't."' /2/  

Al élotzlód v,iltosáe tiillt oot lelanti, hogy  az Azlandá  

ds tolyisatQe 41otszinvonal-emikod6s kt3vetkeztóben *  hogyan  

v iltosik meg a rendelkezésre 61l4 anyagi ós szellemi javak  

fel.haazndlór_.an.ak a  módja, aaikóppea alakul át a társadalom tag-

jainak togyaasiiei etrukturd j a, hogyan alakulnak labisv3.oaonyal,  

bfivi~l-s aaiselierni iikaigleteinek lore, ntivokezik~# Allaiános  

müveltadga, e eoil 't;31 wi4ba1aigy_e $atvóite4y'140Wk #oWiltOzáOIX.  

~ ta7.A~,•~.a ~s Morn 	Vagyig Wee nag  
azokkal a lehitesketbil, amttri#at "jóléti szintje*  ~+l►itoait 

~ w  E32.L!  ttlsi2`a.  

A tudomíyyoa.teahniLai forradalom kibontaktss:iatiuiak idő-  

szakibeta saiíiksá gszerü 	iio cjan állunk as anyagi  ~ ® 

gg1ieMi Sai,ikeágleta szia  .tól, milyen mértókben k6 aziilt fel  

#► iidalaaal.orn, hogs' bef o6e,d ja #e 6le Lmód.jába fa: t.egpaaja a mii.  
u$aki haladás Altai létrehozott 	anyagi  Rjavatt■44 mil;yen  
mértékbsn kcisz;,iJi.t fel  arra, bogy  szslleaal.11tg ooglivti tegye az  

aj  tuohmligi.disiski i  smendisiosta  

/2/ Dr.Jávorka 	..lotszinronal, a mai társadalomban;  
ErbU :s uuth K. 197o. 3o. old.  



I  

Az elsalt 27 év alatt szinte permonfts forrodatia iajiik  

le az életforlst viltozáe tertile3tón. zt bi.aorjit ja OS  1114 110gy  

napjainkban air minden  faluban van villamos  ilisft Mint to-  

hát a akStaeég*  a piellkoló Wcsaeeek 6:s petr6le40Adivilk kor- szaka, 

A  vl.l_lanyvilágltde bevQze lAieévol miérbot, közel.sé6bQ  

kesiall a technika egyre nagyobb tcirháditüaa, kbzvetlan alk.al-  

mamba a falvakban. Azonban nemcsak a  atiadexuiai.i :áiuniYiavé(.;LóE3t  

ktiiinyi  t  e  e.  te area az u j  technika*  a mo Oe rn pit"  a vill an  o  ar-  

energia felhsaznétldtem, hanem a munka utáni pi.boades sz6rakoz4a*  

tanulás fo2teteleinek megteremtésit ie elóeegiLette.  

Valvainkbaa tehát mór megvan a  lohetőöég arm,  hogy  

mindenki eles„jái ~.itaa az új tetahn3.i.ai  io .eretekot, s ezAltal  

t'ral.uQiaa 	42eiteSdját óppen a miisa:aki eszközök 17aazná-  

late k€3vetkeztáboxi, VSiOWNSt +h segl.smeart taiáaitlpeg birtokiban   

városias ;jollegü óletmdddel oeerél je fel.  

1414,440bon a falvak villwiositililra volt az e1s5 l,iplgaói'oA  a 

~ 

 

ős falu közötti SLly azokadik Athitlaláaahos *  hiszen ko-

runkban a televizi5 ée egyéb  m,Aszaki eszközök  sE9fr tségéve;l lá-  

.o,,y.: gesora közelebb eikeréilt tiozni oexmdahc,a a városokat 5a a  

viuéki teiepiailésekQt.  

Lapjainkban azonbaii aka aim  minden :sio.gysar  ~íilaapoi ~,ár 

számára adott az olektrif -lkzlaió• limek fú oka,  a  t.axiyeai teale-  

piá.3.aeek magléte*  mivel oz a sodtezórt Lelepüle6forpaa l,etletetm  

lern6 ,,eszik a villany bevesetégit minden egy ea tanyatra.  

hgyóbkc;nt ez  nem  is  ea*  mivel a tanyavilág fokozato s  falszá-  

rvoldaa elkerálletetlen  f  azonban acLiri3estrativ eszközökkel  

.em lebe  i; inetval;ásiteni. 3a1L44les tehát  sig számolni kvll  

azzal, 	likoas/►dO111t 64 %pa  számura  mé'ig ate érhetők  el a  

korszolra ismeretek - a tiragte;a! ► iAkolik képtelensk wok At  



adáuára - e igy elég nagyez.imu erubc;rtömeg reked  ki a teret  

hóciitó tudomanyoe-techniK ai forradalom vivafapsllek alkalarf&  

e60bd1.  

iiflz:ialtan teat rendk.ivtil .iagy ol ts;r6eek flpeil::etők  

naeg i ► isaga®an 	avárv©, a  vidéki  telepü2isek éo a leag`  

elaaradottabb c3zinvaaaloA 4ll6 tanyók kti2ti tt. ns am  Oftaradott-  

a il:  arsgfigyelhe t:á a milwatrist ascirivonalban, az dletm6dbea  

óe sz4moe egyéb vonatkoatilialMW  

; tatieztifcai adataink azonban nem f'orditanak figyelmet  ezekre  

a kíilfinbuógekre, mivel orezáooa szinten vizsgálják a termelő-

erők 3'e jlód~'toit• idnuek követkoztóben kedvezőbb kép alakul ki  

helyzetUnkről, mint amilyen a valóság a uai3a snkró tUeógábeal,  

A sd,ati€eatikai adatok ose►k ó.ltelóxiosofigban fedik a vnló,adgots  

ttt3.vQl. a l.eg.;fe j3.etee+bb eíe lege].nMAaairttabb viszonyok kSldOrt4-  

xót e,rj j<ik, a ez rce tr, tiikrózi as agree  teri£letek sajátos voná-

sait.  

p41dául a lakosság togl.alkoztato t te4gi adatait  

r~#seeljuk, kecivezóA) kópet k.apur}k mint a milunk fejlettebb  

oreSkok. Valóban a helyzet esz,, hoa  a ltiisosog 5o -a az aktiv  

keresőkhöz turtozik s, la  a loo  keresőre jutó eltas.•tottak uzAma  

szintén 5o *, 	teldt  a  fQ,.Lr1ail..kc,ztatott;ngunk, wuxk;aaabb  

mint as  európai fo;jlNit atsadgokbar,., ahol loo koresőre 12o-  

13o eltartott la jut. Ez azonban bir.ouyoe ertel®wt►en weak ltit-  

azólagam 	u,•*yataifl doozefái;g azzal a tóianyel, hogy  

af3.#nit jóva.l al.acuouyaisb a teim; aze #;ee Mtaporodáe mint as  
európai Ltlag, u ez jolentósi't bozzálirtil az  50 - 50 eMriiili+w  

kos arányhoz. A  ai;a,,as szint  ugyanakkor arat ie jelzi, bogy  

fórfi iminkaerótartalékkal nem reaidelkeztink, ó€3 a munkaképes  

nők jelentős h_í:xyada Is  be3%apcsol6cs.ott a termelóebe.  



n$ aictiv Iaereedk túlnyomó xtisze, moSdoSo bilsoonsgyode  

a iivalk s , .:k 	Akuluazottak közé tartozik, fumegyad 'daze  

pedig szUvetkezoti tag. Az önállóak száma viszonylag alacsony.  
az Faktiv keresőknek mintegy 3 	teszik ki. Napjainkban  !nár 

jelentős tirsadalmi csoportot kópQzizek az inaktiv koresők is,  

a nyugdi jaaok szára meghaladja már a másfél milliót. Az utolsó  

nagy csoportot pedig  az eltstrtottaK :aikotjők *  ezek jelentős  

rásre i/kaiiit Migső fiatalkorai, vagy a b'ázb:drali Leendőket  

e 1.1 ' tü hilt€art. ~~obeli. t:z u i ~ bbiutc L:.:3u.a folywut®can Csökken,  

párhuzamosan az ti; :rutakahoilir* ►k tf3'lmt6svvel. é: t_írsadalc;m dame- 

tehát :nakrarncretakbsn i gy al.uku3t, u ez ervf.:xayes a  

Od,krokörnyczetre 	asonban az art3wyBSimok eltoládaaac.  

Na roegytiny,ágt vizsgáljuk a foglralkoztatatteigat erősen eltiJrő  

adatokat kapunk. Azt taparztal. juk *  l ►o;;,,y a fogla;I.koatatottmá;;i.  

adatok nc:,n Yeleinek :Dug az oráZá6oFStaak. oz tiassatitol lényegesen  

eít~r. 

 

attól fügl,;c",en, :iaiy ikasi vagy ,a:azőguzdaeégi jeilegtl  

e a teriiZe t,, j  alti:iatős- e a  irámaaok mime  visa  a falusias te-  

lepűla4uek vannak-e t áirsulybriis  

.,rne.k kcivetke$#ibfII az elt; t!nód v:tllgelílu tQkrzll is a+zük-  

edges egy-egy sziikcabb ktira,yozet rvLzloteaebb feltárása, mivel  

csak ily  =Won lehetst:gea ez elt6rő viexoizyokbál adódó fálre-  

,;rt6+aaak elkorrxl6ee.  

lapaeztalataink arra utalnnk, hog', az iparosodott  t ~arii-  

letek sokkal előbbre állnak  a tudományos-technikai forx•ada3.o.  

befol,adáeábe,n:,  mivel  OS ipa! iiinyli eloúaorbsn azokat az  

eazkt3z3ket, melyek jelzik e! siMM+ak:i haloes  szintnollRlAt, mig  

a  ertleemizeig G6paaít6ae elsarad a .Legnövekedett küvot®lmd-  

nyektől. A4Affigiben a:zzező{',azCl,a9á -~,~Ta napjainkban  csak az al.ap. 



vető g6pesitóe met;valcSeitáea a je .11e;nsci, a ennek következtében  

ez az ágsaat 844 uz,t;rjtor, munkaigóny8d, uwanak.kor a munkaerő 41-  

lsndó áP folyamatos  csrikkenisivel ivoreabb üteurti.i ;; : poaitáai prog-

ram  megvaléaitásdra van eziikaíg, mivel a ui5vekfő o$iikaigleteket  

ca#k oxó i:e'l jesen emelkedő  termAlékenys.; ~,~1 lehet biztositaai  

a mgediszt,e►aáE.;l :11,+vel6e al,:t vent  füldterülot állandó csiikkenó®é-  

Vel si1óembeU.  

tehát fanto® ttFirs4dt31rx,i feladat a mezőLazdaaligi SWOP'  

mQe.,3►ák rr,lné1 ,uaivobbmt;retif iparc►eitima, el toll árn.i aats  bogy  

a rr,ezeí.,azdasici termékek 	helyben lehessen m®gvaló-  

Bitun.i., vagyis ezeket a aegp+iket 41e611wieoripari bázisokká  ®ziik- 

só;;eB k .i€piter.i. 1{tiaréa#* a tNsdgoüdrasgi munka  ipari jellegövéi  

tételének i°elt6tole a aagaaabb Naicloipgetta4s e1óda», goissor•  

aáee a mss5> ,;azdaaági teerselóa terü.ietén.  

A kbvetkosókbea vieagáljuk mga  beams  flltmh a felvetett  

pareblásik Mipliisi►iNa egyik  leg401a11146ebá uaezőaagifas ;ígi  jell®gü 

awegy+ánks 	Mm  vonatkofifleólOMrr ssiíkeúgea megvl.zegáilnunk  

Sóké►a Min lakoltaígáinak 4leimisi,stvena.la 6e életmód  ját  f  a lehető-  

o.jdet, eai].yxzek bl.ztooitan#, kell a kibontakozó tudom,4ínyoe-teoh-  

nikal. forradalom :í1tc,l bektSve tkezett viltoaáieok befogadásit.  



Iv.  

~á tuc3omán,yos—teckn3.ks.i forradalom kibontakozisárzak  

let,et6sége BOkés megyében, a megye i.akocú1gAtzak  

6letrsaócija  X  

i.::kéi ma*  MGNgyarorazűg délkeleti 	boliasiedik el,  

köavetloniil a :man határon, á;atártnec,yo ,jcl.lege kóvetkesataben  

hoocza időn kerec;rstUl hétr,lrz,yoe ~-~elyaM►#beu volt az ipartolep:Ltés  

á:criin, sez aiLia,r,,,xy napjainkban (*gyre  eróaNbbaa 6rosható.  

iparilag v:i1tvzatlanul :s revJoLa fo jlk„tt :sark krbz ,: tartozik,  

ezt bi::oz.;; i#; j.: a1:oz:l.al.koztatottak asáataak alzat:ulóIia ia.  

136k6 Qboa az  iparban foglaikoz tia ;ot  6ak az dia 118 fő, az orozAgos  

289, illetve a vidéki dtl.ag 16o fővel szemben. Lbtzól következik,  

hogy  az iparban foglalkortatottak jdvedalme lo-15 ez:4zal.ékktal  

alacsonyabb az o.reaágas 	la a tény virs.;or3t dodvezót-  

1©niíl befolyiuoija a megye  aipeaaáe. helyzetét. mivel ason kevés  

meóink kö26 tartozik, sabonsap, évről--6vro A11ai3ó jelleggel  

, ►iindorfllriak el az ipafteedeteibb $;örr.etek felé.  

Jelentős probUsis as Ass  hazy az elvéndorldit sass  #pari  
u, .:;ak .~:uxaitds, s az 	oka az orszJUOS stlamaall alassesrebb  

j r:v:s dolma,  

13ókés :,icgye iakomi ;u 197o. január 1- ti  n 446 668 fő volt.  



A  aa3cikke.aée 	elai%  136ry0OO 	bta 21 798 Yö .  

Jr3rJZeeen tehát ennyien hatztik 	Wglogtse.0 tiz s:g alatt a  

ateyát, holott a városiasodás B4kósben is erőteljesen wegindult,  

azonban a vpirasi 1abb►se4g 14tesima giadbs€sza 9 o92 i'Svol 410400  

porodott ugyauozen 	alatt, s  ennek k.iSvstkeztóben a kiizeidik  

]. 3 t számc: siikk eró sa 3o 890 fő volt,  Je l ertlig 111.  4104,10 5  városában  

1 34 821; kftligelllen 311 847 lakos él, vigils ammo  iisas-  

lak:a►saedaisik 	)0,2 	lakik váraslas telepild.aQn,  

m.ig 69,11%-a faluban illetve tainyákoxl 61.  

Jelentős arc;duóny asonbaii aft boa am 194,040at adatokhoz vi:azo-  

nyitvaa mintegy Wire csökkent a ktiYteröleten 416k aedlaa,  

153  000 főről 7o txao-re, tehtít aatig 1949-ben a memo  iskocs -  

gál7lísls 33 	196o•-bar► 24 i‘-at  l97ö -hen m;:ir csak 16 %-a tar- 

tozott a külteriiletl nbpesay..r4ies.  

A tanyasi  laimsaig ilyen  ja.LanteSs oedkkeaiae ü,ar3zef.igg a ter»  

awslóaraüvetkezetek aega ►l.ekuláaati.val, minek ls:iivatkuztóben sokan  

111418t4iit e3. 1 ak aí k:cs  í y  úke t , WI a  ingli *#Li * A .l+i t szrlC stSkicernó s  

sal,$aorbasn teldb a tanyai lakoesig elvdndeviAmdt  

,{as;p jainsbun MOP  ell#óagrLen a tanyilknit as  ic3ő:_+cbb gene-

OWL; található meg, azok maradliatk, akik ua6g mindig  Gt.,resbaazz  

asag+atperkoelnak a rti gi ci l,einíi+luast, s  koruknál fogira sass kópeac+3k  

átvenni a  i al-,rorr3ult 6lertritmuat, amely mir a ,kilzs4;getka}etn  

is i;reztet,i ha,áeálc•  

1t11t arltg1a41a10ljuk a  mlpet'rg borecroport tmeristi  

o  a71dia tapasztalni fogjuk, hogy a l fsko Qais 	1*aa tartozik  

a3 fiatalabb onaríesióYwz, 25 '.. a a kiuze;pk4liktlr►7, óe 18,9 ,~-a  

a 6o óven felúlíekhe$. A tanyasi laakoesft Iftyobb rtiaie es  

utóbbi  16,:3 -1)61 Korul 	az oiaM4 bilteeSriából viszont  mar  



+► GIP  4$►,  

aiyval br►aa* s Alm*  ktiltertl.lrríem. Be  a tiny  megha►tdrozza a  

,1tü3.ta,lCCíl©ter, .:lőkkel k4pc:.olatoa slla:m- ;;s pártfeladatokat,  

melyeknek lényegO, eeQiteni ezeket  as idősebb ::mbc.reket, hogy  

megfelelő nletk+3xvtlaMbn.,yeik btztositva legyenek. 8z:íxukra  

ugyanis a meszokdtt életforma felazámaldsn au.l,yoa kxivctkeamd••  

nyekkel j;tarha E.na.  

,,letmód juk.rdl. ax, .t~ilbató meg.*  bogy az el.rult két  

es fdl évtized alatt .aarvon .01011 114].tozott magi' M% S4111#00a ►  
.aya~.n k®tasln' is gyökLreseA +átalakultak.*  carmer a f+]ldoe$tóa  

8recimeny®k.viit, piNadsz  ~r a taaaNtlóoa0vetiw$etek létre twsása•  

kor. Isaw.bau a aogailtasott tartar's  •l].aaire a f ox*.::a ozinte  

v .Ált.uzsEls~t aarad.t, a teaiYsbl lt. a iakáeviezorryA, a jdvede-  

leu►ialhewzsjlás formái 1ényosObcrn őrzik ba:zorniuyokat.  

i;z a korosztály as, ahelynek ::ávoz4s4val fokvznttaean áo auto-

matikusan feluz:iauolíidik a tauyavilág. *  a régi - paraszti -  

életformához való merev rsgaszk.odá®.  

VőltrrsúalydYk c:nerint aa 41444641 elakatAds+dt ar1 ►ibatAromá  

tén,yeekk'ciz ~~l elsőnek a m:iYrlltueAs ezinrmnaltinaic aiakuLieit  

kell megvizsgálni. Lz ue .wrrnia szorosan öacssfúgg aag:fval a  

tuciomAxyos-tecYw9.krzt forsada.leimil iee aivel r+rh►ilAgi  t array  

hozy milyen amegya aaatitklber-ell.stottadda, a.ilyen as dltalis  

sloe sziüVonal helyzete. . Lerkiv;:.l. :_.r.,;a az iskc2ai v:gzetterds  

ligreértékben a:eg ; at~arozza as eyc:a 	csoportok  
, 41401.6444 ~` rtl ,'.tAtla..±E36.t•  

A Sve®  a idősebb né per,siit M  legiagesgAbb iskolai  

iiiestits‘s Szerint a következő asoportoMtSa bonthaw8:  



•  

l-3  
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lo oea3  
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15 0o8 	24 o83  

2 195  

7 362  

4War Nos  gifts  ÁlWA"tas EtlAipisk• taretteói4: PelsSfok  

#  
L_zek a:.', műst+alt vencikivúil a.'cucí3ouy :isltolázot tetig$  

ről tesznek t,L3uLLvriZenreigoti  

Teljesen  cu ►el3'ab$ ttiv s  maize  lakoaedgiínak több  mínt 2 J60414 nem  

végezte  el a nyoloa áltelánore* 4114 96-a, középiskolai vigetttt-  

oéggel roijae.lkeüik rn.3.negy lo 	feleSfaku végzettséggel pedig  

kevesebb vicit 2 	jcívul a:1e Ec;usaiayubb az oraz.ígaL  4ític~~ál. 

uz o ;.:JetemOt ós főiskolát végze t tek aránya a dimuta-  

to t  Lnál is kisebb, ugyanis  ebben  az adatban a feleőfoku dvdn$•  

kiapzvben 68 a  a:'oiQOfoku toc3ui3.xuwukban elipltilit is beaatoglal-  

tsatnak, e cailnok következtében a mcagtuasyintU tsekkápzetteéggel  

rendelkezők OAPs  - kulönüsen a máezaki ertelmiség uzácaa -  

nets  tucagfalel$.  

A tudom: nyoe-tec nik!ai forradalom befo ;ad4€ a 	ered- 

uz5nyoinek !gyakorlati nikalsnawíea ilyen alacsony : t ►iveltoéi.  

szint mellett még elég hosszú ideig lehetetlen less a .legye  

számára, mivel a viiszaki fejlődés megköveteli a :3a;;usszintü  
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ül t al -, íno n atiivel t sá „e t, va lnmint $:.o fYfelol6 ssmicasai anVettw  

sow.  A kettő vi.Jzont e.Y,ym::s.etd olv l:ta:r;thateiiaaX kslpeieolat—  
baLi van, vagyis caak dlta'linos mürel#.sig megaser.•  

zoo  yoszi i.ehc;t"v a kornak mec:felelS saak::ssfxl, mjveltQCg al—  

:,ajátitAsiis  

!dielei megy+e tuhá.t er6oen h;arixiyos helyzetben  van a  

tudelíny0010Uaaeki ismeretek mQgszerzdse ás alkalmazása s:erdn,  

WW1 következik foryl.elkoztatottaági atrukturájának g.lai.ul "isa  

is • mogforditva pedig a foglalkozLsatottmdl;i etruktura alaku—  

1$sadtól 	as iskoldzuttedgi czii:.vosal, alacsony volta  — 

vagyis a. két oldal s:aatt4stbl nom v3laastSzatd el. OppeA  szórt  

azi#1raligess c6;7 l.:xl:taritist vetn:ln  r  a  népesség nápgazdnedci ágak  

®::arinti 4:.coszZ,.ir,i3xs:, mart  igy naagiamarjUk  at  a ssjó.tae szer—  

L•cs;zetot, 	Mao  megpit $+e2141016  

A Poalalkoztatotte4g szerkezeti aewnuldeas  

Aktiv kereső 6s eltartott ja:  363 C, 15  

1p a.rbsan:  83 023  

ipittliparbnn:  22 ú‘: 3  

MOO$za.4dasibb a11 s  

eldili.tiiZ3 aII  i  

Kerissk©cielomben:  

iioáb:  

Ixsaktiv 4s e3,te.t tott jas  

3.74559  

21 179  

2o 686  

41  305  

63 053  
~ 

446 :360  összesen:  

:sa:lzalélosa wo;,os.szi.4o0a,us Ipar, 41tő3.pars 23,7 iL  

mezBAaiadaságs 39.1 %  

: c;yébs 18,6 A  

Inals;;tirs 18,6 %  
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Az aktiv keresők aazézai;ikdbun u foggla3.:w$tatottsr.íg a lotitret•  

kez8k(ippen alakul:  

Ipar• 4104.4a/'• 	%  
liezógaaiasig: 	017 %  
spibt 	 24,0 %  

Az adatok v32Agonatl bizonyit ják, hogy B6késben még reaa:d-  

kiviil koruzerütlen a foglal.kosa<tatottsigí o truktura, s ez óaa®aa:se•  

fiigg a:  as  meakseemadigi ,jcl:LegcSvel, va1Fmxat a  siez8fIlsda041  

alacsony 10,0610611404111 szinv:,naldvaJ.. :: mazdgamlamdem da ga+r►  

zc3t, f.,aÚau a.C,":íilyf3 ;jJIx,i, bogy as  iparositd,s arig 2aaitralév8 fel-

adat, ug,ysr+nk`r.or a mezőgrsasdasata n‘pse+Nis folyamatos  ostskketZ®e  

itt  in ;iu;JikyelLu: tb, r,t lassubb aairtikborl iss ;aint az orszüg  

fejlettebb teíitla3tmin. As utát)bi aEáaíny o:+:te,uic":bea jelentkezik  

bizonyos ipaataalasxt6s, eat  bizonlatju as  ío, by :ea ai.m.ult  

l0 5v alatt vigbement bizonyos stsekturs dtataku3.ús, vagyis  

njveka,e3a3tt az  iparban to3-14:1koztatOttak lei tayzixna c:a cabkicent  

a a4e11>a5dafliiaigbaia fogl,aa ►lko z  L at o t takii • Am.ig 196o-ban az  iparban  

69 479 fő, a as4gaeclaetgban 25d 189 fci dolgozott, 197o-ben  

a~ az iparban 83 o23, a arsligastasdebas 	';)59 l.aku a3  tel~l t 

aaaksaikalmat„  

Ha couga.n ez mkt& UMW&  lötsmdmilimik ialboodoit vt3tlaaLilif fis,  

gYeleilbe, asaíg razembettlabb leis  a aesMe,praa3amigban foglalkoz- 

	

tatottak litssaimdmak csökkenT:se, vslamaint 	iparban foglalkoz- 

tatottak létoz.íminak növekeitőses  

1960-ban aakti7' kes+ila'  

ipasabaIIe 32 999 fő  

me-bans 136 102 "  

197A~bsa altktiv keresőt  

iparban* 54 295 fó  

mgmba,ms 89 247 "  
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Az adatok  világosan tiikrözík. Imp  n mezógazda014 .14.s•.  

cég ceökkeniot nagyobb aréiriyu mint as  *part foglalilottatettwk  
létasibidadi sbvokedirs, vagyis az 1,01 dolgozék sable  nss aő  
olyan allyttfkbsa mint  Ow  ssdkken a r:lezáL;azd.raudgban a Milaker  

igényssidgs Q *oft  lasiampella oka az,  bogy  ű j ipari MMINOP  
Utosit :.ag 	fessfeloll 	Békésben a r1allifsaaallaldiF»  

ban foglalkoztatottak ua4,y ezial miatt mág jelentós ipasi  munkar- 
erő tartalék tm1.álhitt6, ttMk fsl1msp►sc3itSialbse ssonbas ma* 

 

abban k.cal,l.one m!lgvveldtet#:te.ni a 1RasaiaadasSeS Umiak, iSpssiti-  

cc:t. Az 411 t.k  ari munkahelyek ;is a trlrsőorsimsdg Ap*siiiw jo:ls:n-  

t ó aes  hvsiiirulna shbes. hotg csökkenjen a megyéből való ki-  
íararalás nagysága, 40 to)tslwbtoaan Békés  is fe'izá,rIcr,zzon a fed-

lettebb szerksaltttt matt  1.1.1 .  

A sews 3akasetiSeak gasáe<sigi atrüvitá'its sserbitt  ee►b~ 

lea/Ass is  eltdr as  osssigo m tól, mivel az í3sassips/eigből  ektiv-  

tevüksnysig+et 2s4 210 Si  $60 bl e  ss a aépeaaig 45,1 Ows►t  

inrxktiv 56 551 SO 41021101 04 Oltaactatt 185 847 tó (04344,4%.  

Gresimos vissenyla tban a lOglslkastatQ ►ttak  aránya  50 	totalt  

Heáikáeken 4.1 sadwalókkal alacsonyabb ez az aPiply: Maack kl3vetkez-  

mánye, heir  10s a3ttf.v keresőrs 91 eltartott 	Saiktiv fő  

,jut, vagyis öosztsen 119 fő.  

Az eltartottak vi8zonylag alacsony litaadma UtasMfügg a caal.ád-  

r.agye;.igQk eni3kk®n6 teudenciajával, a gyermektelenségt;;o1 és as  

egykével,  =sly as  utbbbi időben 33crkóeben is divatba jt3tt.  

A tjyu.lpdi.jsaok le:ttazdmiraalc nUvctsl.eci= ~,.si vicizttut 	f igyel:ne2tat,  

hogs ammo  1akossislfiaai je>.ientie Wass  alt3s0gO#i1c - kttlen+t3een  
a ,aosSeesftllldigban delessIatil f iir1lhotő ez seise,  asysnakbo►r  

azt is jdlsi, bogy  jelentősen javult as eefisssiegyl ellátás,  

i3 eredméxyeként az életkos` saabssasabbociott.  
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,is  éla tm.Sci-vizoálathos esuka#Sgoe, hogy tiuxtdban le-  

aps& al flaisir t rcdz v artisainaic és c salríd j ainak lét.  
Oldidlral, valamint  t.z a;:yos héatart,íook és csglúúok léte$ám-  
tisaZetételével.  
Békés meaében a hastartások a hAstartáeta~,rok azáma szerint  

• kt3rrgtkazóképpel alakult 1970. janatíir 1-i adatok szerint:  

!#at1 ► 

tagok  

H3ztartás-  
ban élők as:  

1 	23 273  

2 	44 61€r  

3 	37 205  

4 	f7 lit  

10 939  

+i 	4 003  

7r+i 	 2 283  

2 ') rim  
89 220  

1111 615  

1o8 684  

34d:35  

24 .18  

17 77,  

$0.4  

20,8  

26,o  

25,3  

12, 7  

5,6  

4,2  

0 	e nerc:  149 484  429 284  

~ tom14664 a itaa2.ádtagok és as átlagos ltsaltídnagysé8  
841044WiliM44014•1 szerint a küvQtkozS képet mutatgat  

Sseseeottt 
	 ~r  szülő 

~~ ~ nölk :  ~~~ gyermekkel:  

US 375 	aa6 061 	4/ Xi 
	

69559  



MI/NW 

55 091 

38 656 

24 979 

6 402 

1 935 

1 312 

0118.100.01MORIIIIMINe 

2 

3 

4 

5 

6 

7-A 
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Az adatok bizonyitják, hogy Békésben is az orszdgos 

Atlagbos hasonló háztartásnagyságok vaamak kiwialakulóban, az 

5 háztartástagot ós ennél nagyobb 16111661114 116110baroglal6 hAS-

tartások aránya mindUsuze 11,5 	az Osozafbiztartásoknak, 

as ezekben a háztartisokban 616k száma viszont a lakoaság 

22,5 a, z viszont azt is jelenti, hogy az utóbbi háztartd-

sokban 615k lakAaVialenyul nem lehel;nek a leglActscsőbbek, 

az egy fail,  jat6 jevedelmdk valtilidialigildacsouyabb, 
mint a kevolobb látsediiihibitartúaokban 61616, MP's is feltóte 
leznető, bogy az egyes histartásokban tUbb kereső is van, 

a val6s4iNin azonban az eltartottak száma jóval sagosabb ezek-

ben a bástartdookban. .;zt bizonyitja egyébként a családok lét-

számánok vizsgálata a cealaitalpk száma alapján: 

Usaládtagok száma: 	iJsaládok száma 

....e.urt-Kmar•11111, 

6 1313 ZO BOZO 

Tehát a intir nagyersaládnak sidaitó 5-6-7-X ocalddtaa;a1 

relies/v=5 családok sztima 9649, vagyis ezekben a cealidokban 

52 804 családtag 61, azaz a caalduban élőknek majdnal 14 -a. 

,zekkel a nL:gyeS41Adokka1 szemben viszont 118 726  családban  

él 326 066 családtag, igy az Jaszes családban 616 család- 

Lagok száma 378 87o f6 lesz. i,b661 kOvetkezik e  ho gy az átlagos 
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családnagyság 3 fős, egészen pontoean a loo családra jutó  

családtagok üzá,ms 296. i:z a kép ei6g66 4edvQzü, azonban fisyo-.  

3+A1g 1011 venni azt, hogy a családok 7,5 azázf3lókábari ób a  

peit 14 .-a, s ezek a nagycsaládok elaúuorbau a mazű--  

geeieaddbet dolgozőkat i og.l.al. ják tltlikba, 60 főleg az  itt ólők  

vannak 	;e1yzt:ben, aulinek következtében as alacsonyabb  

jövedelem által m~.-ghatáro$ott alacsony kulturális szint  Is  

elsősorban erre a rétegre jellem85.  

AZ  elmondottakból  következik, hogy a nagycua].áe:oeok  

ól®tmódja a legelmaradottabb is, mivol kúp,Qlenek az alapvető  

szükségletek kielózitósén túl a aem alapvető E7zukf3iglstekxe  

megfelelő tuxyapA nuzkt3at3hot torditani. =xYek küvetkeitibet  ~ 

megszokott, hagyom.únyoa 	folytat j,.ík és kiiltimbétbben  

nem i® látnak 1oc;etőaég®t, hogy kitörjenek ebből a helyzetből,  

ó® kielóg3.tefík azokat a magasabb igényeket, amelyek Aepjuink  

i;etshnikaia-atástaaki lehetőségeivel óa :">lotszinvona].unlc alakulx2-  

sával lehetővé váltak.  

Azon túLaencSen, hogy anyagi helyzetLk CS caaládősczet6telük  

miatt isóplelonek kiszabadulni meglévő viataanyaikból, mmokat  

konaerr►ajlC1t is - ritörökitik, a ezáltal gyormekeik BAWD'  

is magaskezitih, hogy a  felnőtté válzío sortín be tudják #p,m&  

ni a tudd °m~it'syos-technikai forradalom nydjtotta új letzet8edgp-  

ke t.  

Tzlreudalmunkban tehát a családban átadott kul turale  

rés 	örtikoóg erősen differenciált, bár főkint nem  

tudatoazuz, nalem ösztönösen, éozrovótlendl átadott Lnai;atartás-

éo órtükronüczerről van szó. ,z az cőozrevétlen átadás viszont  

bdiadagesaa eleve azokai órinti, akik már hátrányos helyzet-

ből indultak, e igy helyzetük csak viszonylagosan javul.  
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A társadalom feladata elsősorban, hogy czeke t  a  h1 trányokat  

oltUntosne, azonban sz nem megy egyik napról a :r ikra, viszont  

figyelembe ka11 vonni azt, hogy a tudományos-m,szaki balaci s  

meggyorLitósa csak akkor lehetséges, ha mine l előbb r egszi n-

tetjiik a hátrányos helyzeteket.  

meinek v z aí 	s 

1./ A  2.aitaalvi2zUK94:  

Bede  aegyibes as  tSsszr;e lakóseysóg 146 o43. 1:.bből  

1)7o. január 1-ón lakott volt 139 218. ::bbSl kbvoticescion a  

lao lakásra jató lakószám 308. Lz jobb  WAS  az ovas4800  ditla~. 
As  Adomedg vi azortt az  r, boa Wilds megye a awlttd►1 JAWMOIVIl  

ktttNa#ttlest laicAetiesoxqroket i3ri3költ. As 196o. éti 41l4pAt  

szerint a 1a+ás4k 29 	190o. előtt ép;ált, 6 szr3►zal®ka, td]yis-  

ból, alap xxólküi. Az eL;yBzobáiR lakások számaránya  71 r;i volt,  

a vertföldes padozatu szobák ar3n,ya elérte a 64 százalékot.  

Yizse.l, a  l€lui#oknedc aladiRlrstise 4 ;v-a, villannyal alig több mint  
fe1♦,~ spó6zzal 	1  limit  volt ellátva.  

A mean 	 lo esztsndó alatt bam sokat  

javult.  As 1970-a8 nftsaimlú7áei adatok alapján is az©mbeténik  

az e -zruzota.ís luz:ssok magus  aránya, vulo,:sliut a 3 us 4  szobás  

lakások alacsony-  az;:ima, bár az o.,yuzobás lakások azímarEin,ya  

5'4,1 százalékra csökkent, azonban ezt nom ij épillatek létreho-

zása ereitxridnyezte, hanem a tanyák jfalünt5® részének felez:imo-  

lseq. '1°ermé:2zetosea a tanyák felez:Amoláadvai párhuzamosan uj  

lakások is 6pditek a met;yében, kü.lt3nöoen a városok;_an, cae a  

ktizsé ~.Tekben is - elsősorban saját erőből -, azonban az új laká-  

sok épitéee mersze elmarad  az országos átla,E;tcyl. Ki.iltinösen  
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•  *modest jells.  lvtiaépitds airtae aiasNig. mivel •  
negyedik ötiqis tervben  is - az elősőekIMS 1aNelóan  - 

lakaeépit41110 elegye  kevés  ilYami throatisi luapott.  
As elmult íctáusaNban • laitdaé►.l.loatay Ova  kiMbt mirtóklNa  
növrkedo t t mint as orsságcas átlas. Qsiadessaa 196o - 1967.  

között 11 -oe volt a lak4s411ersiay gy+srayedir•. Niüoisőeat  
t!►ssont 196o - 	kdzi;tt cask  T li•es.  
Jelenleg tehát a á av.o t t l akiel@k lekássáa óo 1e4061yysiam  

csoport Seeit ►1 • kt3vetkos6 kiptf mu:atj4ks  

twitikINüsi 	111101111 	ellibis  e 3 ate►bd® e 4111 agebdes  

12 o74 3 55o 255  

25 ol7 13 175 1 152  

al  314 15 315 8 05  

1 

! 

3 
4 	1111111 
3 	5 o56 

6 	2 o56 

7 	765 

i 	341 

! 	159 

185 

0101111601111111 	1111 333 

12736 1 135  

6  o39  1 237  

2 645 553  

U:32 218  

332 99  

131  41  

143 42  

55 310  7 Ooo  

Seek  sa adatok  meggyőzően bir.onyit jdk a lakús-Allo-  

aLar  icsdritagtlon 'ratit e  at aasas',obún 1rxl: ~.~Bok ,xilaítuodt.  

$ase►nlóké ppen kedv+asó tlen iaípe t mutat a lakások 41a6 uó ctinok  

Tiiegálata. A arrzáaxe#wilia WI  is tdbb tényezőt Loll meg •  
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vizsgálni. mivel  a minősé' attól t® fiig, hogy milyen a lakás:  

napos-e 6s sz rzaz-c; va, y &ötét és nedves; parkettán-e vagy  

fildee, stb. erre azonban nincs lehetőcók;ünk. V annak viszont  

olyan komplex matatók, alielyek jeiilk bizonyos vonatkoz.isban  

a lakások miuóeígit. Ezek alapjAAMO011apithatiuk, ho gy  kord  

fontos, fálkornfortau vagy komfort nélk Sliek- ►e ^ 1ak sok.  

Ebb3l szempontból vizsgálva & késbor következői a . . lyzet$  

Komfortos: 12 o32 lakás 	8,6 lip  

Válkomfort= lo 993 	" 	7,9 %  

.r.omt'. Af11ts Al' 193 	a 	83,5 %  

vagyis  a 

 

várost 	jelentős re azó bera sem tsli,lhatók tau g 
 

azok a k6nyeámil tserexid041464 amelyek napj  ra  nktjteS stir ló tk:zük-  

sáz,.l,itté kezdenek 	a fUrdóazoba, vi$t5blitcíaoa 	krlLporsti  

fűtós. A lekiiok tebil Min3cségileg rondkiYill aa.slptuny azínvonca-  

lon 	korsz®rtilolc.nek, a  minimális  civiliS614611 IOW*  

szintje alatt vannak.  

A lakáshelyzet vizsgáilat ~;ihoz az;.►.k. .óeo fe3.nírni azt is,  

bogy a társadalom ogyon csoportjai hogyan, milyon köri.i3.tróravik  

kOzött ólnek, a ®át..oz Aft  koll 	hagy k:.ily4aacalc a  

lakott  lakások a háztartAsfó táraaáol.ms toglaikozdsi csoportja  

cis l3ká€trla6v4gc+aoport Seerintt  



N • 
:'a 



,g.PisSik~ii fUk;l: 	33o 	311  

wg.i'iz. iol;le 	342 	318  

Szellemi ftU Ll  s 	329 	277  

356  

3'1 

3!4  

Aktiv toresők: 
	

335 	312 	3,' ..._._._.  
inak tiv:  221 	193 	254 

.AMIsr.etss  3o8 	279 	334 

~ 81  

Az atlatok bizonyit ja, Lou ameazógaze3nság4 fizikai  

fo"1alkozáeúak és a r,yuadijw3ox élzak a legrc>oeStsbb  lak~e- 

vi3zonyok ki:zött, elsőcil.eg.la3en rájuk jellemző az ogyaLobús  

lakiic3t4gyság. A 4yugcli;jaookna ez  nazi iu lenna Ni,oblótlia, mivel  

általában a háztFSrtáetagok létoaáma kót vagy oa fő.  
Mk u b.elys.e# a aeszt;6o.zdaetg4, dolgUzGknjí1 ,

• 
 401 gyurekek is  

talúl:lat:3k. A  atWttSu lakiteviez.onyok k.edveiZőtl®Li.il betolyisalow  

j:ík czt;rt fiatalok tarnzláai. képss$ei 38 pihunéui lohot©s$4004  

hasonló a helyzet a aaise mezógazdsaigi fizikai foglrs.licasssístialk  

lvmatkozáeában in. lAindl a -iAx•aeir3.alcti cuoportal ugyan racAgyobb  

A ez6ródáe 	e1.4- és kétszobás lakások ará,tiyf3 ki3zött. mégis  

la  lakók szúmn uzewpot,tj üb3l keciva7.űLlenebb a helyzet.  

Sit bizonyitja a loo  :Wawa jute; lakók emínos `  ha a túruada].ai..  

=e#asllc.ozáei csoport ée laktimagyaik4slgart szerint vizogAljuks  

.___IPM._..  
Lcskáeaagyudgcuoport  

3  4-X  

40 433  

4o£3 514  

372 410  

392 442  

326 417  

363 438  

.l AraCidalmi. fog- 

lalkozási eeops 	 .,nvzce es 	1 	2 

i` ©tatim:tikai átlag, a 3o8 fCe laksürüsóg viezonylag  

nacyon l:odvozú. t:. va168ágbesu azonban egész wig e helyz, t.  
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Békis me774re winstkozcían is ir;.aza van Perre 7euzsána.k, mmíkor  

orszá;t►c3 6rv5ny;ac3n a következőket ir,,aa "... a statisztikailag  

kimutatott vinzonylarc kedvező lake`.islieég m!f gt3tt a va1á:j:+.7ban  

rcnak.iv:l r.r :WY a zsui'olts.tg." /1/  

As aktiv kereltilt 4400,irismigg segydssakbeta is maiptieb1  

mint as országos 	100 Widen  335 iaicá  jut.  M b€+utaátlag  

kecLYező 1ieN6 t:u s1tt3 j a ► , Asir as•Ilav iipciatatigwil 41144ylag  

Biacsony a :taiisUriis6, óa oz orbtelimarrl befolyleolja a megyei  

:i4.saüot, igy Lapjuk T.og a 3o6 fős - :a.z orsaz.i;;o36a.1I jobb - ered•  

mOxyt.  

A  zsufoltueig teii=át 136ts43 megyében is tQUy, azonban :skés  

okai is vannak elsősorban a mezti ;azdaasága f`l,stksi dolgozók  

lakáeviszozdait illetően. val -rainkban ugyanis Wig erősen 6lnek  

a hagyomiYlyok, r3 ilyen hagyomány a"tiszta szoba", amelyet  

gyrikorlait.g£; r::ays:ilyen célra nem úaaanálnek, couk bebú't,oxozzák,  

többnyire 1-:4ár ues.z haelsziiayoz psesszti bútorokkal, tsanes  sesierII  

tezm6kakkel, da.etaket  azonban ezen kitwtl élik le, eleóeorben  

a konyhában 6o a"hátsó szobában".  

A iiata].ok viszont már szuk.ite:srii igy®kR►zsaek ®z l u.;ra,;yomAursJral  

68 a tisu ,.a uzob ,:ban helyezik el a televizibt - bár ww:g aLppal  

nem veszik 	do ante 	az  sees ves].ád ide vonul me~,~. 

nÉ,sani a :~ ::ort. Uok euetbeu a s:;zossezbiiok i€+ át jirnak e6y:múshos,  

a éppen ezért ennek a azobánrak olyannak kell  leant(/ '  and nos  

hozhat :3gó yeut a tulajüuuossára. Tehát a hagyományból aft  as  

if jtabbsaka:.:.l. i3 megmaradt a kifelé muto6a tás ozok3ua, ask esetben  

azonban oz e :yUtt jár a falu uLáF:itósével is. J.rre 01101064  

a Lízeryrokot órő kmritvs©ket .Lehet felhozni, J:Ajammi1t emspir  

/1/ Vargo f„aqzsas i.m. 259. old.  
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di.f3zftés n céljuk, eaebbé teszik az emberi kt3rngeze tot, é3  
az esvtdtikmi 	kialégi.tásán túl iwz3ájdrulnak ahhoz, hogy  

orvdni igényeiket is azga®abb fokon elé  nitsák ki.  
41Qtylbdbfi:n bektSvetkaillit ♦áltoz.íaokat tükrtiaik es 08,411  

muto;r;oCfli caokat nzol.gdltí kerendezóeok is, amelyek  tttl.sj-  

donkó~ wr. szük©út,ec háztartási berendezések - mosógép, centri-  

figs , hí.ítószeiriny, stb. - azonban ha®zn:Ua,tukhoz nincsenek  
~ 

 

meg a feltAtelek, pl. aims villyany a 1ak6aba,n, pénz  vi~► 

ezont van, s ezért megvás:írolták, de rendeltetésüknek tneg-  

f'olelőeru neru tudják használni.  

~ zeu dolgok birtoklása bizonyos jólóti ozinvonalat tiSkrtiznek,  
at L61 rigatireni;.l, bo,7v,  é1etmődbeli vAltor3st okoznak -e vagy  

sera. A vato  .tatás ig6nyát azonban r~dr kife jeroik.  

Ha a -:.u'. °ott 1akdsok felezerelteá.;+it vi7:mal juk, azt  
tapaazta.ljuk, boa az elmat 27 dv alatt lényege® javulás  kb3» 

vetkezett be. Jo.:o„ tád bar•ah:zázckat elezkön ,Ate.;.ye a MP.  

világi.tás fajlcsztdofrs:, d3 vizmave?c 3pit.r::áre ;is a meglévők  

bóvíi:ácEre, a vizvazotftlen,dezer év a ceatr,znaliirias ►t  klí000  

tc:a4ro. allakaa s► teraeteken valóban óriási feladatokat kellett  

68 hell wda rregMldaai. ugyanis g. : kd 3been aY::^n,znil i.o e l l4to t t-  

ocí6 a nallg ponton :aozilott, tehát lényegében mbsaulut hiányt  
'.e:llott pótolni.  

Aső tie legfontoaabb feladat a lvak villaalositása volt,  
ozt 1962-re fejezték be amekvéberc. A  Y:ázvíl:ígitáai n:í.I6zat  
kiépite',ce rap jainkLan is folyik, az ut6bhi 5 óv alatt mintegy  

2o .,:-sl nevelték a vezetékek Yos£:zát. A tanydk villamoeitAea  

még naajainkb,nn sem törLt.nt meg, ez nem is cél, mivel fokozatos  



megaziln5eUkkal lehet ambelliflo Ma az anyagi rtifordit5e 

nem t4rUlne vissza, 

viA.vuz4-‘ixilikló 4at i400011t6sc vlsclJox.'van a varouokra 

Qaupgantosal. .:;4$ OaJzeitigig 1.1Zepatee 	"silkwfalvak" 

4401sesaba. 	itrosissad t:Steldvel e  Jelcaleg 

410Mida aeiga aawiwaxki44 -4 IWzdiveultild proiira.a allon:re a 

Inixosiu0 4011100 telepeak vizellitia* BINS ti;koileWs e  bAr 

OS emait014 7301y04.0k mintear 9o-ban ktizponti visellátaeban 

374000aii1itek, 

A maaJben 	10zOtt Milsae3y OC) mIlli6 .torintot foydi. 

tattaka a vighálóaat 1 0414111014,009 *  ezen  kival a k5zei4- 

fealesstési aiapból eztiwoe ‚tae'gipitett törporizmUvet s  

ezzei ia 016aagitva lk hogy a lakoszag egószetiges e  36 nin'e'0 

IvOvizhail julbas8on4 Adovet&éban a a.kés megyei talopalémek 

rendalkezett 1965 vég6re vizvezet6kb416zuttal. 

Az elmult 7 Qv sorin fol4tatódott a ViSbAlózat-kiópitQai 

1,ro,;ra.4, a eialek credLEJnyekOqt ujabb 20 %.al nOvekedett a 

vizvezetokilAjzat hales*. A kUlterületekau '16 lakoosLig azon. 

ban továtbra is 4411 04011migte1eu tala3vizet fogyaaztja, melyet 

maga 41tal daott simmbilmikbói Layer.  'zen kutak vize °gyro 

jeouan tax-01'6(U*. Wröziell a htiztilJi dazeaadgokoan 16v4 

dllatallomdny kdVatkeztóben, meter6eet a nagyuzemi mezOgazda-

1400401  haszn=atIlltbetarik és ogyéb veggezerek ezennyoa6 h a. 

tilezirtiv6n. Eamiatt Worlkedik a tertőző betesiogek leheiőad404 

Vallakkor tanydk vizvozekh4lózattal val5 ell4tdea t31-

Jaen lehetetlen, :AG lehetetlenebb mint a villanapil val6 
olidtdo, mivoi o z  utdhbi cokkal megrobb clerukide44 esissoget 

tektitkisát igliwoln4 1, • errz 136k68 megy6nek niece leastőideb• 

Az e6yutIon megoldlis 	u Lauyák fokozaLoo folazám01410‘ 
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A,nc; r;ye csatornahálózatinak tel jleatfty 
 

kieló t;itő mint a vizhálázatb. A harmadik dtivwt terv vdgdII  

a csatornah:il.úzat hoosza mindössze 41 km volt, ami azt jclE nti,  

hogy a Wirosok c:-:atorn3zása is coak kismérteikben valósult meg,  

elsióMrrbaa Gyula (í® hőkéecea,ba rendelkeznek megfelelő ceatorna-  

hálózattal, 	csak a központi tertileteiken. A kisebb városok,  

pl* bzarvsil, aig csupift a főutvorialak mentén valc5eitott6k  

meg a csatornázást, ami azt jelenti,  hogy Ozarvaa teri3ietének  

mindössze B-lo 	látták el eddig esatorn®h316arattal.  

A  ktízt3c:,Tvkben eg,yáltalin nines szennyvizlovezetá csatorna-

hálózat. Az esőviz 	eaernyvia a l.dzak előtti árkokban táro- 

lódik, s mivel ezen drink  többaígömek nincs lefolyása - alföldi  

jelleg - aft  semdiitá batá+rtra vannak bizva.  

A immsommillig bwendosfmokbei veld  adJAtlAtmilt a LOOP'  

szorosabban li+earsaefügg a lakSsok fslezersltaágével. 199o-es  

adatok alapján a lakott laktirok .s'cls^:relt®ége a következő  

volts  

arroimMINSIMIlismom 	 

MUM. Allow 
	 pelailwass  

vezetékkelt  
`l - 	' 	\ 1. .  

118 olT 	16 215  3 197  53  687  a 40  

11,6 %  2,3  ~ hi ~ 

.int már az előzőekben is  rámutattunk,  a villamaMlail'lával  

való ellátotta:fg sainvonala a legM,gaaabb - ez roiidkiviil fon-  

tea, mart az elektromueeág tMati lebotóvé, hogy a tömiakaammmi-  

*AWs esraküsök közül a legnagyobb hatÁSuak /a ridid As *  



televizió/ ki.ldnd®en  ez  uto11bi. el  ewe  miadas libmsd0=ni  coo-  
port jához el jnaseaak, s ezd3.tsa1 fei ►kelteék a fig 	ezunnyam  

d6 .n~.ivolűdc: ai igi'inyt, valamint az új 1onoretd , aliallellidaiiii1t  

vágyát.  

i:s3ak a villany bevezotésiVrrl vat lehetővé a histatiliii itiigópek  

alkalmazása, amelyek e,hyrc3sst megkönnyítik a hiiiONOW  ~t 
/moa640p, centrifuga, robotgép,  hütű,eLekrúny, stb./,. mder+ássct  

t pa~ti ház  tartásokra jellemső háztáji termelés kaPOOMPübbé  

tdterlére is szolgálMalt tiietetó-8nitató rendszerek kiiftlitile,  

villanydarálók üaazná.latae  a t®rmelés technikájásek mrgeáüroft  

Ltitása larhetbvá válik a villa,Josenergia  ~g!►i~i~. 

Azonban a villamosenergia fogyasztAs Békés :Kegyében ::,óg jelen-  

leg is reudk:iviil kevés. Az országos :AlaF; 1 252 Kaó-val szemben  

az  egy főre  jutó fogyasztás városokban 529 ISii6, kt3zsigrskben  

mindössze 344 K.:6. /1/ x jelzi egyben az alacsony iparosodott-

sági szinvonalat is.  

L;3szefoglaiva ulegállmpithatjuk, bsgi a kommunális ellátott®ág  
.
;ekés megyáben jóval az országos 6tligazinvonal alatt van, s  

ezen a közel jövőben sem :.udnak változtatni. .S=rre utal Master-  

iilig hajoa is, ...Laikor Pest met,yéról irott cikkében a kcivotise28  
gondolatot taidljukit s• .. ha ktilc3n názzük a kommundlie iellMhá -  

zás3okat, akkor fest Mae a tizennyolcadik;  csak zabolca-  

zatmá.r 3s Békés all 04010.00 /2/  

A laká►sviazoryok milyenaige a legfontosabb keretet biz-  

oait ja as 6letsssSdhoz. Békésben az e,i,#gidott infrasatruktura  

mintegy konzerválja a becomilm,yo0 ilsimbdot is, e.nol,ynek meg-  

vál tosaf sa alapvető feltétele a tudonkínyoa-teohnikai f„,r•t acialom  

/1/ Tények és érvek /:`, iad,jas B6kés megyei PB/ 34-35. old.  
/!/ Mesterházi Lajas:  Vis::ontlAidsi I+lépszabadeA44 1973. II. 3-i.  



befogadásának. Ugyanis "...Li3ba javulnak abszulut mértékben  

as álstfol t ~ ~elek, a le;;•aradáa relative növekszik*  Sk szakadák  

szélesedik 60 cmz;lyLil." /3/ - Q ez vonatkozik a lakiWiazo::yok-  

ra ie, amc;lyi:kn+ _ k jJlcntős s,icgjavi Lá©a czükségosaoi•Li 	w to3-  

3./ ,,.  fotrVagztáe ®trukturiia=  

As  életmód talks  le>gfontoe.:bb elome a fogyasztás.  

Lfa~yeg4ban szorocun k.apcsoldaik • l:.kásviszonyokh.ott e  emind-  

krt 6~i eleidleaSMn a jüvsiSINSktSi SUgg. Lz a iadrout tón ,ye88  

tehát agyüt Lesen olyan konsiasatsne rendszert alkot, :s,olyr, ek  

minden egyes elemét ~.'igyel,:wbe kell venni, egy-egy ()learnt ki-

ragadva ugyanis rem kaiJunk objektiv eredminyo :et.  

leassstíewn a e■ssississlt 1syagl javak bn szarací sé t us  

elhasznál#iéit Otjake 	hr2,tite.tezi, boa  csak azt lehet  

elfogyaaztasi, slit sOSMr:nel„Ank., s azáltal  lehet elfogyaaztani.,  

hogy rendelkasilnic azokkal az anyagi javakkal, amelyekért meg  

tudjuk ozeresni.  

Uvel a ozocializ: Tus ruterme16 táirsadalom, a lakosság  

a fogyasztási cikkekhez mint ;írukhos jut hessáe  s ss ._iruterrelóe  

feltótelezi a pénzviszonyokat ia, ennek követkestében árut  

csak pénzért  lehet vágyrolni. 	következik, hogy as emberek  

csak a rendelkezésükre dild pénzmesnyisc6r,,gel :aogvásárolható  

írumounyis©éget tudj  k elfozyauztani.  

T':írcadalamunkban estit istnkavégzáasel juthatunk a pénz birtokába,  

jövedelmeink tehát a :nu kamegoa',táuban elfoglalt holy ozerint  

/3/ _,u®oruzzi ,graee: ._latmód és túrsaúalmi v .: =1Coz.áeok;  
szociológia, 1972. 2. es. 

 



a.lakuirRak, s onnok kt3vetkestfb®n k'_z].tSnbrTső naweágiak.  Jelen- 

lec azonban még nemcsak a munkameE;oszti4ban elfoglalt hely  

szerint térhetnek el e ;,ryua,ist61 a jbvedelmek, ts... az eyes  

t orü le tek szerint is, 	példiul 6461.141 . #egyá ben Oval alacso- 

nyabbak "... Gondol :k elsősorban a 11.1161110  jl3vedelanoire,  

amelyek a at  segyőnkbQa olég alacsonyak, hisz a szakmunkás-  

k e rl so tek 1ite a 11.4641Bttnk: í ao ká i 5  ős fől s aázalé kkal maradnak  
el  az országO8 ftlagtől." /4/ ';t..t bi$o.üy'itják a konkrót adatok,  

melyeket 5rdemea r6azlatasetrben megvieesC1ei1  

Javedei11. t  1968:  1169# 	Moe 190 Saban:  

♦ ammhdeok  
Atlive havi  
1€ere ae  te  s 	16,2 	1114 	16o4  

:zy főre  
jutó wunksr  
bér is *alb  
szerei?.yi Piro  
havi Atlag.0 	- 	1837 	1925 	lo5  

	■■•••••■■•.._..00..... 	 .O.. 	 

A Békés megyrfll 1804 Ft-os havi atlases as nkdekearesettel szem-

ben  az 	átlag 197o-ben 2o26 Ft. volt. ~ '.z elte;l^ti;ss  

222 Ft,  v€sgyira a txőkéc+i :ns.uakdaok 12 %-s►1 kevesebb bért kap-

nak uLyaiiaztírt a snwakdért, mint  mde ter,Ietek 60140661.  

As épitőipari wunkAlSIsná1  hasonló  a xielysetio 	az eltirés  

itt  kisebb,  as  oreaps 2237  forintos 404014101 memben 2160 n  
a békési ápifiők ..:tladjüvecielsr.e. /5/  

/4/ Sideirí mércével /.bes$élgetéa dr.Lieabó LaSindorral, 	11BZ1Y  
Bade megyei lsizo c t,s;16.ínak titkdrávrsl/ Cd©pssab. 1,11.12.29.  

/5/ 16nyek ós órvek, 1971. 14-15. old.  
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As alacsonyabb b6Veig wMallértékben hozzájárulnak a  

:4egye lrakoass,dg.iins.sk  4116441 del gel,yaeatos caiikkenésóhez, mivel  

a m€:géliLStúui d:;lto:Lok liiieSebilit alilti/ebbo}e. mint az ország  

:rlás Lerületein, e a kiadimokat blvesabb jOveúelembtil ice11  

srrli2ek következtében o:Ukebb a :ogTdifielkm1i6 fo6,ya3az- ►  

t;íoi cikk4k és alacsonyabb a lukoomis ellftot  ~edgi sari.  

vonala is.  

UMMieeet04416 as  elemi ozlkflég.3.otek kielégi.téa3e I3ék$p-  

bee if 	10 éppen az, hogy 'i... a népesség jelen- 

tős százaléka mis ma is azért dolgozik, hogy egryéko•ell  

m3ar6aazt viszont "... sok caa2ád jövedelméből nem jut sokkal  

ttibbre i  mint arra, heiX  361 fliloonek b® jól egyenek; bilms4-  

*alit  bt a  Oveiirlraik aft  is  itiatapak,  as Lift*  éas a vtialliw•  
táazi lehetőségek :leea Wham* owl azoiles Utamban." /6/  

Liókd a3 megye lakosnátdnak SoltlONtie Wass anezcit_,aadae44  

t'o,gylalkooásá á1 fogva oxedQti jUve '~l mellett másodlagos  

javedrOloome is szert togs a háatiji sazdálkodás róvén,  

rszt az it 	munkileik olacisosbMe kettős pvecitzltnüok,  

vagyis a  férj az iparbies toloadb +e sofk;razdueagban dol-  

gozik, od].talt3}an ezeket * Pvede].oeket lehet a 1e3 LAchozeb•  

ben e i i5x ►áriznqi,,s mivel kiálönbg32 ►ő casatoxobbdl  

::.ppen ;;zári  a legh000ginabb csoportot a saez4lowdssi,gi tored&  

szövetkezeti tagság adja, visiisálateiMk tehát  elsődlegesen  

a mezőgazdasági n6peas6 ; fogyaest4eblik  sleekturá j °ara 1 . r4-  

nyulnak.  

A texmeilielvetkczstek létre  jettivel a opeaialia416dlS  

uagyűzemi eeskieem1©ztcís f v ..oűatoson ielv:ílto tta u kiepa-  

iieeebak SOMA Iseeke/esee+eze tben v►.;cz ett :punka t. e1  aggió. 

/G/ Lo5011czi C{t : i, Fn.  



;azdusai;gban is kietlekOliteh a czakmunka, betanitott munka 6s 

segédmunka különböző tipuasaí.. A tudoműnyüs-tQCkuzikai Yorra- 

c alom kr.3bentakosl ulilek  éppen az a teltétgle, noi;y egyre na- 

.,yohb aldoLau vegyenek r.:oz t a tONMléabeu a  weLdseedelidet 
uzakmurakások, mivel a gpecializás;id angával hozza a czabellailk 
körének bóvüláaát, s el-Lek következtében .1ll;::,ndáan növekszik 

a szakmunkások utáni igény.  Ugyanakkor az iu ter:zéuzetea, 

ős a fejlődőssel ogyikttjá.xd folyamat, hogy  osbkkon a mező-

gazdasági nbpoascg - ez öeszefUgg a városias3oddpaal -, a 

ebből is következik, Logy a toliaiffik.eliyek nvvel6seihes csak 

1YaagO.Etarl kva2if'lkült s3zAkmü27kdt1ok alket.lmafd;aA1Ia3 1Q3te*  lissolip. 
járulni. 

!Jade  megye ldkoseáMtnak többsúgét nepjeinkban azonban 

még amt;záF;azdttedmii ndpeankt alkotja. .Est a mezőgazdasági 

népesség és a keresők osá,aL1Mk alakulása  bizonyitja a 1eg- 

jobbans 

:vokj Ug.népeseég 	 10001111c$k ig. k®- 
esdimeat 	as  Usea--°- 70-Abant same 	res7ük 

as  mg. 
nép.%-b. 

1949 321  45 68,1 153  900 47,9 
196o 265 271 56 ,6 139 12o 118.4 

197o 215 ogv 48,1 llo oaQ 
111611 • 

A uaezőg,aaariae444 k:er006k í38,2 ;,.-a a r.zc7oialista szek-

torban dolgozik, állami ;-azdaslgban vagy turaueldesai3vm t,kszet- 

b®n. A döntő hányadaot a termelószövetksfsati tagság  alkotja.  
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As elsul# években a tarmeiáesövetke8etek tsgjairsic juvecielms  

• következőképpen aleeku:lts  

IIIIMMIWN11.01•1111■11•1111■ 	 

•veks Tagi ?.4rnat y T::7.-trig.. Fey TSZ-tag  
ra jutó réeze- havi Töve- 	jutó rázz.  

MOW 	dolmas 	1957 -bail  
.... ~ 	_...._.._ 	_ 	 
1957 14 160 • ll 176 l31 , 3 loo,o  

196o 76 310 9 ( ; 0 5 000,4 85.9  

1965  82 612 14 380 1198,3 128,7  

1969 35 901 19 957 1663,1 178,6  

A xüsösbal azármazó jövecislsak aeálett jelentós eze-  

repet töltenek be a háztáji psiMísokbil Ssár:'iazá jöveael-  

rnek, mivel a mezőgazdasági tormelóoben sea  elhanyagolható a  

vuerepil .k. 1968-ban a bruttó termelési értéknek több mint  

22 r. ~-4t Lil:iitQtták elő. i.bból következik,  hogy a paraszti  

há$tartrisok uajdt essi,lksógleteiicssek joientós részét ki tua-  

j:ik elóatssie misruazt riozzájaz•ul.r,ak: az egéez laxoaaK:í►g  

cnezú6aQSdsiddi eal*deti+i áruval való ellátásához.  

A  tog;;raoztse vizsgdlat4n41 ticrn uzabacl teii.:it 1.'iv;yelwen  kivi,il 

hu; ltii a asját terueldeú É:lelmiaze:ax matu .iyieógtit sera, minl  

a z416064* MOMMflce, baromfihus, kolbász, malonna, zuir  

Agsigg,Tobb WNW  a háztáji gaziiat;ágb51 ezArn;azik.  

A paraszti háztartások ezer Pöre jutó átlagon fogyass-

tásu jókba ,negyvben a fontosabb úie .rnio orekből 1964 - 1`369.  

között a következőképpen alakult:  



~.e6uevezást MON 	19E45  

sli.rac'ók kg: 23,86 	24,97  

nyers hue kgs 15,22 17,46  

baromfi kg: 18,30 MAI  
hentest:iru kgs 14,33 14,g3  

toj5s db: 2o3,00 219,00  

kenyér 1:  

liszt:  

cukor kg:  

127,26 13o,00  

	

53,13 	53,51  

	

22,6o 	21,:3o  

bur~,~oisya 	63,23 	6o,63  

zöldeég,f5z: 66,85 76,38  

r7umEilc a s 	63,51 7102  

- 92 -  

1:16 190 1960 1969  

25,32 25,96 25.79 25,73  

18,77 19,52 2o,64 21,00  

20,31 21,94  21,55 22,21  

18,59 2o,97 22,86 23,o6  

228,00 242,00 261,00 251,46  

118,00 123,00 121,00 12E3,42  

47,19 49,34 48,33 45.43  

23,67  2304 24,15 26,11  

62,E35 62,69 65,o9 61,8E3  

83,35 8o,67 84,53 88,84  

95,o2 95,98 93,44 104,3o  

kiivó Pt:  

dohány  

ital  

110,81  

422,58  

A  pu.x•asd$i:4 álal:nisNerioii;,yaaztása Iényeg4ben f.:r;tel.  

je:sen őrzi a laagyomán,yoe t4341k0114si szokásokat.  

qóE; j slonleg la u1a1.LGCi6 aMOsa #sénhidrút ős alacsony ft:-=  

hZrjatartalwu karsui.3r;Alen, ogdaesét,.,telen t:.~pláltcosa.,si k•.tl-  

turs►, Let a tinyt vii,dsosua b#.zony:it jak a etatiQatikai adatok,  

mrlyir eLy4rfi►al♦Eien .jel$ih, hoar a viSignit 1964-1969 küaötti  

6 évben tovább eci,alkeú ►att a zairad;:kok fogyasztásinak aslnya,  

az 1967-ee sMORWINboz viezonyitot + coökksnáe 1969-re  annyira  

j®1Qntókteleal, ?Nagy ;uélyebb kövotkssiWaeket 1014 1460t le-

vonni belőle* Cirveud®tesi tiny  viszont az, hogy álland.c4an  

os:s.li.edő LGnciCiueidt mutat a  tojás, a cukor, a zndság is a  



Qy[:mbiN legyasztdem, 	örvendetes viszont, hogy a kenye3r•  

fncyae:.tils átm /aati ceSkkend3 után ismét erós an emelkedett  

az utolsó óvbcau. A 	ós t4sztafélc",k fo3yasztása torü- 

letén bekövetkezett csökkenés folyamatosnak ós áliandóauj.k  

mutatkozik. s ez bizonyoa opti:.izmurara ad le'r.catűs  ~et,az iránt  

hogy lsssan, de toijc;e*nuiaszeraext be,ki3ve3tkuzik u pesrawAseig  

61elmísze3rfo6yasztdsában a cereá2fálk hátt4rbe izvvitáuta,  

hulyettiik a kornae*rtlbb es iuutoaabb tápc:n;ya,;ok keiti,inuk Q+ő-  

Umbel. Ugyunakkor nem vrvon úetteis, hogy akúve3, a dohány its  

taa itelfilók fogyasztása ;julusatúden uövukeaűati► . A  káveífogyass-  

tás több mint hatszorosára.   a dohányfogyasztás kb. 5o ,-al.  

m:tg az italfcmyauztáe* tdbb mint 5o ;,s-el ewelke deti 2969.re  

1965-htis liszomyritvu. Az utóbb#adk növekeddae bizonyos városi-

asodási tindenciái is juiet, azos7oau3 az  edOesedp;e ártalmas  

cikkek  ilyen 11 ,13-ymértókü fo6yao ;.. ~: ie-nvvekec3éoe nmM azükstiEms.  

Az agy főre  Jut' Magee  a?ogyraszts paraszti ház-

tartásokban Békés uegyaen forintban kix'ejeszvNr R következő  

volt*  



sesiwasi8s 
	 204 1961 1960 1940  

4201ei szer,  
Oil, (tonally:, 5607  

rehishociaatas 	1575  

lakb6r,  

	

1973 	2533 	2058 	1970 

:'tart'tf?  ~ E7 

lgktlefelsze—  
relis: 1o37 1135 1368 1398 

t:60siiégi.tg„y.  .  
1iout4stolds : 	136 	154 	173 	186 

közlaked6 c,  
hirkUzlóe: 	373 	9110 	Slit 	538 

mWvel3d6s,  
oktatás, gr.ort,  
3z6arrko z: s : 	393 	374 	41116 	539 

„;yéb fogr#r0ift  
tie: 	599  

 

e 

demos  ozsm61,1  

	

toivaaz iás: 11553 	13122 13541 14068 

ebből termi—  
aae tbani jövs~  
de3.enb$1 oziY*—  
maúó fogyaeua—  
t;ls  s 	3636  415o 	4333 	43;2 

666 	698 	744 

22£35 	116  

1429 	133  

226 	166  

735 	197  

615 	174 

864 	1 ^. 4 

15540 	135 

? 	? 

6206 	Iftie 	6931 	731* 139  
1673 	11/X6 	1732 	2076 132  

Az adatok bitaor>`yit ják, ho&í a2 d1Qlruis.3zorpk, its/  

6s üoúau fo,ayasztása a paraszti háztartásokban aIgor  

jc +.esnt5ecbb w.t F, ys,lgroticlil, 1969—ben az Us^zea fogymmajdmik  

ulajcnem 50 	taezik ki.  1965—Ws vlszoiayitva 33 al  



emelkedett ezen  cikkek .fospiestAidna1c aranya. A jöved.+alrnQk  

felé8d1 ruházkodik, 1aki.k, SIYelddik, cztSrakoeik a  

Waszti ré,peooift walam.int ki3zlelledik - ax kozlcked.6cre  

dita#t kiWASok Wvekedtek a  1#gOóőaatt  1%9.ben  37 0041  

haladták nosS az 1965-4;a szinvorralat •, ez jazi sit,  1110MY  

megativeked9tt a saozzds.igóny. ',rwriek ellenére ténylegesen azt  

l;5t .:.t juk, hogy az elaórilJgae eLLas4letSk ;xi4lágitéae Srég  

miiag  a  jöved.el..~iok nagyobb hányadát KAi 3.E?, ezen nem v,1.1-  

toztat az sem, hogy folyamatosan n6vekodnelc. az ccjób fogyaas-  

cikkok pLwzbwni  

Ugyanakkor az emelkedő jöver<<=e3.me ►k lehetővé tették,  

bogy a lak43atág pénzt tudjon íartal$kolni a cárégább áe #aaPIP  

tósabb fo Myas^t3ai cikkekre. ±,z iltalár,.oa, orssigro ►e jelenr  

n63, azonban Békés .megyére is érvényesek Zaf it 	SW  

ál.lapittiaa.i: "... A fowaazlist ltruktura változásának 1er  

jalÍcl25bb vonása a tartós t'oosSOUSI cikkek váaárlásdnak  

~ ~ora Utem:z nJvcked:vne ds ennek nremán a háztartások ;~ópe.•  

sitéste, a tel®visió ás a sz+oiilygápisocaí-állomáxy emelkectót-  

2e." /7/  

Es a 'Wily  már a•r.orpsie lirszefiin az e _~ «$ t.ireadal.om  

élctaredja3tnak fokozat toll átrtil aku,lésitel14 MNití1y utr*yar.t neril AwimM  

lő márt :5kben cs ütemben, de végbemegy ez ország minden 2e-  

r;,yújébcn, v3.rosainkban, falvtinkben. TQ.íméa,setelen a miunk.ti®  

éa alkalmazotti háztaireisekba11 big nagyobb P jelentőségUk  

a mcn.YA.t ._c€;k;;r.yitv" kieeérekaek, mint a perRA f td iufztar-  

táaokban, azonban mAr itt in egyro erlsebhAn 4re7hat8 hatá-  

cuk. :,p;.?en ezért érc'e:.es megvizsálni az 1968 és 1969 küzbtt  

	40..•01. 	 

/7/ Zafir rihály: A lakogtaág fogysastdaa►1 lösgasdasigi  
Szemle, 1972. 11. OS .  



beAllott vAltoLáet esen a tóren, eryrdezt n munkán ás  alkal- 

`^F37Atil, resr#rzt a paraezti WSisterlildokbar:  

MaktSs is  alltehlllMMOtili• 	lseseectt  ~i~r+riMr• 
bans  

196&  1969  ZOOS 	15610  ......~ .... ..__. ..._ 
rie1 ,.: 

televila16: 

leasa,ftesds 

mos6 , :.(4): 

pOrFn4Yő: 

hiát$ep: 

g4.zboyler: 

kerkp•ár: 

motor -"-1 

autós 

n7 	no 	S11, 

(  6 	71 	31 

17 	? 	5 

73 	79 	~0 

41 	c.)? 	10 

29 	41 	2 

14 	23 	1 

143 	r 	16o 

20 	18 	16 

3 	5 	2 

0610.1...11■11. 	 

,uvgyánkt4vn tenét 4 loo h;.iztari:'sua•a joLú ta4A6s iu440416-  

tí~ ©1 Qikkek: ti;me gsö,amunikáaiós eszközök, ha$tertá®i 10,004  
kt3zl.ekeddei efe:,közvk vuuatkeedaibau dllithatjuk, hogy  teem  

denoid jdbarY L.luc aon kül6as3bb •lt.óad,a a két báz tartdatipun  

ktSzétt. A  parawu.sti hiztarttiaok hifrianya1 iruzultrak, aaoriban  

a vásóxldsok nö /ok.adiui at .: .)*  na rrobá aint a Tunkis-alkalma-  

zotti aastcsrt.ásnkna1.  

Ha aie~,~vi.zflgL7.juk. hogy az emlitatt id5ozck alatt milyen  wár- 

tékbc3n nö vtakodett es ogyoQ vikkak ar.áuya 6.  cxe,,es 	.1 : 1punk.  

A  aJtlriKáEi-akalllesot ci haíz cairtdaokvc.0 11.5 ,-al több xda.iót  

v,',roltak 1969-bon  ai.Ut 1.')Ja-Lan. A paraszti ht►z  .artá5oiuuiZ  

viszont a rédióvats'rláe uom nett ilyen márt6kben, soak  4,3  ~-•r~1 



volt több  mint  rae előző  évben. A televizió vásárlása esetében  

viszont ads a helyzet. Az►ig a  muakrísr•alkalmaltotti háztartások.  

ban  csak 7 %swes növekedés tapasztalható, addig a paraszti  

háztartásokban 29,6 ,,-oe, a ez jelzi,  hogy a  ,liezd,>azúa.sági  

1010010(g igénye is  emelktdik, egyre inkább rócszea;ivé akar  

'rani  az oroz#va arsemérayealik, müveilődni - nseörakozni  vág;yik. 

Békéaben, eadlitiat l000040 112 618 volt 4 r:iciióeleiLssie►tők,  

és 68 o44 a terlevizid előfizetők NAM,  ii await  kót Oben  

ez a azám tearadesetesen to  vdbb 000,001014 rádióeslófise  tők  

száma a =~yébként nos ad  púraton ki p,  siSddi,átulajdoraoaokrdl,  
mivel as •leeeesl aztiikk3d+ő tra,rzziastoros Maillaftük nem  esnek  
be  jelenite a1#, igy a valóságban a be  je►l.ealletot kóazi.i].ókek  

t'tSbbszörtiM szolgálja a lakosság kulturálódását, mi,i.velőd.itit •  

as6rekeaedldt.  

1 bdstartási gépek kt3sdil a moadifteli maiwyteli:ie sly  

sadkezQliti a muakás-ailpwlaelrew►tti ház tartddlekbun található  

arexuayia:6ot. A ndveikedósi Utem it*  i,i. Megrobb. 1969-ben a  
munkás-alkalmazotti háztartásokban 8 *al, a paraszti iaás-  

tartásokban 11 :y-al több mosógép aegitottea a háziasszonyok  

munkáját mint 196 3-b ®n,.  

Fiütóazekrózzy, ;,ázboylcar ős porazivc5 ~,•üp voaatkoaásávan viszont  

mind  abszulut licnnyi.ségben, mind a növekedési  U tam tekintetá-  

ben nagy a paraszti háztartások lezmredielle 	dzazoft-443 az  

al sc sony komrauná]. i s e l lá to t t aá gal, rzil. aitat a hagyományos  

tárolási, mosdási, takraritáai formák a:k.kalmaz.`isdvte,l.  

A kbzlceked3oi eszközök birtoklásában a  paraszti ház-

tartások lánye;;oaan jobban illnak mint a ;uurjkAe-alkalznazotti  

háztartások. L.z ozoroeau ussz®fiigg a lakóhely  ós  a  Laur>3eahely  

közötti távoletiggal* valamint a tömegközlekedési eszköztik  
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laeglétével vagy hidnyával. A paraezteág  több  kerdkpárt du 
motorkerékpárt igényel, mivel jelentőa része távol lakik 

munkahelyátől, s ezek megközelitóae cask ilyen jellegU jár-

mövekkel lehotséges. A gépkocsi igény növekedése viszont azt 

jelzi l  boL,7 a jármUkultura advehOddse is erőteljeeen jelent-

kezik, másrészt a háztáji gazdaságbgagestermelt  árut  cjor-

sabban ás jobban, 40gyobb LerUleten 14100 "teritenin, s 

ez nagymCirtókben holudjárul ahhoz, bogy a parasztság első-

sorban a Combi tipusu gépkocaikat rd0Oesiti előnyben. 

A tartás fogyasotAsi eikkek bOoMerldsének növekvő 

igénye szintén összefUgesben van a strukturalis változások-

kal, sőt magával a tudományos-technikai forradalommal. 

Lzeknak az eszköz3knek ugyanis jelentős szerpk van a háztar-

*Wok energiastrukturájának étalakultisdban, s ezáltal az 

°roods energiaszerkezetőnek zegváltozásában. A háztartási 

66pek Uzeaeltetéae e6yre jobban növeli a.egy főre jutó 

villa,:esenazgia fogyasztlets a gépjármUvek 00410100k növekedis ,  
00 iokozza az olajiparria klgcsolatos követelminyeket, S 010 
dttételesen hozzAjdrul a vegyipar fejlesztéséhez. A vegyipar 

fejlettségi szinvoaala ugyanakkor a gipiparral egyUtt jelzi 

fejlettségi azinvonalunkat, s ebből  következtetni lebet 

egész gazdasági strukturánk fejlettaógére. 

Másrószt ezen iparágak fejlettaigi azinvonala visszahat a 

fogyasztási otrAbordra s  (mats' a lakodedildletszinVomolinak 
jellegére, vacyis bizoayos fokig meghattirosSik a Uneasier 
tagjainak életméalt,  annak  Atalakulási lehet406110ill s ea-

Altai a tudomáivos-technikai forradalom befogadásának lehe-

tőséoSt is. 
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A fog,yrasztas következő nagy csoportját a ezolgálta-  

tSeok alkotják. i:;zeket lbnyegiben két aMllportra oesthat juks  

vaeárolt szolgiltatásokra ée tersaéezo cb0101 táreadalm3. jutta-  

Idelekra. Az igénybevétel gyakorisága alapján a kőt csoport  

kósi4tti  arany  5o - So ezáza].ókosrank vehető.  

Az e040, epeporthoz tartoznak azok a a:.ol ~;•Ii tat , aok,  

4003yek liUsr^etlen t3acz+sf'ttge/ibAxt vannak a társadalom tagjainak  

jövoclalnaivel, mivel elzsv"sct9iban a tartáa fogyaaztdat cikkek  

gyorsan bővülő Al.iomdryibos kapc aolddnak xMád3d, te3evizi6,  

ele►ktme® héetartáei gépek, j4rcoüvek, stb. je.vitú ozolgál-  

tst#eei ;  a tartás fogyaszt.lA cikkek seiminsit ntivrltedies  

ellenire eGind ore4digoee  etied 24liia swot  viesonlatbdit el-  
marad növekedési üteA4ike wsiltel leMrgadvekedik a javitáei idő,  

valamint  emelkednek a szolgiltütdiscsk árai. Jelenleg a fenxr-  

álló fogyasztási űtMt mellett a vásárolt saolgi,ttatásaok egyre  

nehezebben  felelnek leg 46, 'MLA szemben  timasstott l.g6nyek-  

A3ek. Az ol.n.arado t t; eag mellett  egyób pxyobliaik #►e akadnak  

a suolfiUtatieok terUc:tén. .i3ákésben is sok deadot okoz a  

nem megfelelő imakképzettado, A  tárgyi  leititelek bietoaita-  

®a mellett  erre is si4.gyobb gondot kell  forditani, mert  hiába  

vannak  meg a korsz4rü berendezések, ha nincsenek olyan szak-

embanks  akik használni Amdnfik easket.  

A ezolgAltatások #'e jlet c®ki razixr►onala lényeg:ban a legszo-

rosabban U;aozefügg az iparo©odottsági szinttel, s mivel  

bíké® kevéebcá iparosodott, igy a ozolgiltatáeok s ,:m fejlőd-

tek ki olyan  mértékben, mint má8,  Jelentős ipari  központok-

kal rendelkező teruletekQn.  

A szolgaltatások badsatarauk 	azoro®  
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kapcsolatban van  magával a$ iut'rastrukturdval, s o -úből követ-

kezik. bogy  ahol alacsony a7 infraatr,tktura a;zi.nttoual.a, ott 

a ozolgáltacások hálózata Gera épdl ki k3115 mértékben. 

Azonban ez nom efrip4n nm r,,yei pr3blé:n u, hsa.crera országos, mint 

aho;y Zafir :dihály irjas "Egyre inkább szE3mbQÖtlik, boa a 

foz;ysaztáoi infrastrektura nem tart lépést som  as  igényeiskol. 

sex  pedig a fogyasztás volumenének alukulásával. :Ai.avoiial.g 

tandsanciájlb;:n romlik..."  /8/ 
Az UZlethálózrst. a jav3.tó-szerelő szolgáltatás  mennyiségi 

növekedése csak erőEen leszakadva képes kUvetni t3 saadlsség3.Ate- 

ke t,  javulásra viszont a je?.enleg,i helyzet alapján itLlve 

még  elég hosszá iciois  rem  saámi tho.tunir. 

A s2olgálta#480 másik csopo rtja - amely szintén lényo- 

,2;eaen befolyásolja a lakosság életEn6dj,lt, életvito16t -• 
a társadalmi juttatások formájában megjelenő ozolgittatdo. 

Ide tartozik az egéazsél;úa, oktatáe, szoci.ális-kultu.trálie 

ellátASa  stb. Lzeken a területeken IIókés moue  Jelenleg  i7>6g 

szintéa alacsony szinvonalat k vicsol. 

Az  egészségügyi aliátottsaág 1971-ben a következő  volts 

l0 000 lakosra 14.1 °ma jutott; 2 913 beteg 1 körzeti or- 

vosra; lo  000 lakosra 6o,1 k6rházi Lí,gy; valamint a :rlaébeA 

65 telap..:lésen található eyógyszortás. /9/ 

í'z orvosi ollá18t#j tekintetéten ': wkéa raegye a 

megyék rangsorában a 1Ttb helyet foglalja el, csupán rost és 
$zabolce-zatm r vannak a igötte. Az sir kümeti orvosra jutó 
1 sok 4s a kórházi ágylak vonatkozásában jobb a  Wien  

/g/ iafir liály: i.m. 
/91  nagJ ar 6tatli7tZsa i Zsebkönyv;  1/7  2.  341. old,  
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ezen  s ting Di1de a köi6r.►me3őzayfiel 	helyet.  

legkeelveetlonebb ismét a tanyasi U coie*  c+llitása, mivel  
az  orvosi k:i:rzc tek c

+

lo$a
j

orb

L
ari a lrilc  , tt tel

/
eprlc c4ken 

!

tal$1-  

aleatá ~i, E3 i,~,y a r:~iltarülcateken élők e~gíQSeó<,~gyi ellátása  

n~ 11e4~foJ.eló. .2 azzal is t3assefítg g, tioa a tnE.cyo komoly  

orYoahS.rinnya.1 is kiizd.  

As egészségügyi szolgáltatás külJnvaen a terűe3.©sztivet-  

k3úetek megalakulása óta játszik fontoa szerepet a 41ezűzus-  

é.aide, dolgozők életezinvonalának emelkedésében, mivel azd i,a  

lényegiben a :txe t,ye egész lakos Aga  jogosulttá vált az inr;ye-  

rxcas aá4ykezelée igénybevételére. Sntteti eredményeként sok,  

elhanyagolt betegaiget sikertfl.t már megggógyitani, lnhát a  

társad:alombiz toai.tásresl az o :.Oeseigl ,̀fi azinvnnt,l nlArekedidec  

is agyUtt járt, s az eg6szr#Sg mint objektiv ténye$v" kom;aly  

mértékben hoz.,: j:rul az ejész3égroa ,:letmóú. ki . nl.akitásá.hot.  

::,e f,tállapithat juk azonban azt, hogy a foaya®ztás  

mernlriaégl és rninóaégi változásában abozulut cértéktf javulás  

kt3ve;tkezett be az wlmult években. Az 	oziikaóglctak  

kielóaitée4S, túl már aaro inkább a máaodlagrors eztikrség tt+ek  

kielót;itéee herUlt nepirendre. Az élalmisserfolzaeztá®  

növekedése olyfan mirtéket ért el napjainkra, bogy további  

emeledéae ueza kivúnatoe, szükséges 2 enne,  ha a jelenlegi  

eminvonalon etrabilizdlócixaa, szerkezetében viszont fokozato-  

can a korszaru táplálkozás igí:nyein.ek mecf'clelónn átalakulna.  

Az iparcikkük fog•yaLiztásának ni3vekedócai MiMí* tovább kell  

az•t5aitöni, mivel a jelenlegi w4iznwnal side rendkivi:l e;;yeuet-  

len -  kiilüntSaen a mezőgazda/d, tizikai dolgozik rendclkes-  

nek kevde háztartási géppel. 406 propagandával, olcsóbb  

kiagipeg forgalomba hozá:acival lehetne juvitan1. ahelyzetea.  



A tudoaányoe-teeaáitikei 	kiboaaakondofivai  

azükzjégsz. rCien egyúttgrilk ezek a viltoudsok, s e4eri vato-  

zdsok me€.gycrcitóaa ho ~zájárul a t.udomilnyoo-technika.i forrfr•►  

dalom kibontakozzl.oanak meggyoreul5oz ;boa ie, mivel kialakul.  

nak azok a t"eltti', telel, melyek lehctőv4 teszik az  emberi  

6rtelezn rnt scabb rzinvonalC ►n va16 kibontal:oztatá,sót.  

4.f  

Az óletmód megvalto ea azt isi jelenti, hogy átalakul  

egy bizonyos előző időszakhoz kópeet az időfelhasanAl:ia  

módja is.  

Az emberek rezidelkezvoárE; csak 24 óra 411 naponta, teh4t  

ezt az időt kell úgy felhaszn'lni, hoGy mind>nre faneon,  

murzkc ra, piben sra, szórakoz4sra, tauulAsre., etb.  

A  roudelkezáere 4116 24 dr ít aOO lobet e►soaban tatozás szerint  

beosztani, mivel vannak  olyan biológiai szUkrégletak, melyek  

meghatározott időmennyis'get kdvotelnek. Ez azt Jelenti,  

hogy a 24 5r6bó1 11-12 ezen ezUknógletek kiel4 ttá:sira kell,  

bogy forditód ják. Igy csak a fennmaradó idővel rendelkoz- 

ho t  7,:n'k.  

r'ivel a szocializmusban nincsen olyan társadalmi  

osztiily vagy róteg, ar:ely ne vo: o r::szt a társadalmi tor-

melóaben, igy időfelhasználásuk tovább kori itozádik, mart  

naponta bötelező munkaidejUk 	MI  alatt valamilye4mes.  

hntfaozatt tsvó';enye6get kell folytatni. Tehj t iéayeg-óben  

szabadon csuk a napi időmennyis€g kis ! teddkóvel rendelkez.  

hetünk, te tozós : nk szerint hac n6lbat 	tel.  
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A tuuomeínyobrtechc.ikeii iot•r4ualon je3luntüedge ópp®a  

abban rejlik Liz ember  számára, hogy as aul;owa tiseálae követ...  

keztéten es6kkcsnteni lehet umunkaidőt, 6®ztaltal niztose.itani  

a hosszabb szabadidőt, ;ublyr►ek ieltiaaznáiúsat mindenki  

egycir.iieag dbntcieti el.  

vór,pogóU®n eunsk a gsbss ►didónak as eltöltési mócija kapcuo-  

lódik as 61e1.6drpsa, Mert mebhaturosssots: életmciu, :t11ua,.,tl.at.irt!-  

zott üzabadi46 f dinaleMilist igényel.  

t►  felhasznált idimassO/NWe aórósaét az iuümérleg-t'elvótelek  

Legitsaóoével lehet Mgoldemilt ugyania az időmérleg al.kalmaS  

arra, hop as °'... életmód sajátos kvantifikációjaként..."  

szolgál jen.  

"... Ha a különal* 01.e11el6dfa►jtákat osztályozni akarjuk, ki  

kell emeinifalc asekat i #eM'íkenyeég-csoportokat, ameiyak  

vagy as  elvégzf: s3iiichbta ssstiiksüíges id6terts,m hosrslival, vary  

a tevékonyióg intenzitásával, Vagy as  órtókrendazer Ct?'F39zó.  

ben uralkodó holyr.et;ben vannak sakadet► más tevékenységgel  

ssssemben." "... As  id3mnérleg vizegLlatok as egyes  tirsadaled  

csoportok életmódjának egy speciális oldaliról, az iuátt3l-  

téeről adhatnak adatokat." /lo/  

.uzok az adatok rendkivül lén,yege®ek, mert általuk pontoo  

képet kaphatunk arról, hogy uap jaink us.3n milyen id5felhaasa-  

urilásei lehetőségekkel reudellceznsk as  egyese társadalmi  

csoportok, s3 ebből követkek.tsetni tudunk arra, hogyan alakul  

életmódjuk.  

riagyon loutosa t'ul auat • tc:YYuelúazővotisuaeti paraszí. r~ú;; iuv—  

m6rlegdt elndusitonie MLvel asa u taraauaimi 	u1yai 

oaj:ítos3 t:Qlyzvtben vau, Y;otsy a trsraue'lóassávetiti.ásetben v6dzett  

/lo/  •  zán Lí ,.:: le±múd, 	ozauadiaó; AK, 1967. 37.o.  



mMMagittisiMMI a pihentin 16104 bas MAt  esalódi nunkNONOW 
vezetbeti vigzetide to,,Abbl woks ai IsIWO ipalismisakliesp'  

Padaként kőt Bókoie megyoi sa1441 WeilbammilAal 
Set; rúazlet.euebbens 

Az elriC ceaLld in" anya, hr ote lassaak, 1440014100 
a kUvetkez5k6ppen 

Az al,a ny6ron s  valamint a f ntos iTrittakftlt $4040111 bajnali ) 
3o peraker kel, 11414abr (Asks' az Allatnit etet5n6t, itatisit 
/6 abo ozarvasmarhAval readelkezik/ s  almosiodt, mLj,re vdges 

as,  őss 30 percre Ar az id8, KUzben 4 6ra 3o-kor kel fel 
a Wood& aki csatlakozik f42llibsz a regg011 munkdban* 

Nagfeji a tehenet, megetati az aprdpszigot s  dia elkdsziti 

a °salad szimdra a regemlit• A gyerekek a MigggiLl munka be-

fejezósokor s  50o-4er Mina, asiosigalizaak de asiuzik 
a tejet a cearnokbe4 A esalddtő 6,30..ra megy delsozni, mcahap-
ideje 17 órakor 34, 10. Napi 1445 órót Cat a tormel5szUvetke-

zetben, Lappal a hiztájiban a folio:1g 6s a ryerekek dole*. 

gatnak• Delbous  amikor basimir as ishal4061, a negyobbik 

eteti meg az Allatokat ddlutdn kerOMM, tv 1 , mOjd rut 

vesz a hás kUrai munkdk vőgz4e6ben. Á 00a1Ada hazat6r6se 

utiin me Ly acsorzik, utial . olvégal a ainkaigss ounkakat as 
dilate?: kUrUl. Bz atin 	ldnylegdben nines ideje MIMI" 

21 óra 30 perckor lefekozIk s  hogy m:amap hajanlban iIt 
3,3o-or kelni tudjon. 

A caaládfő napi időrelhassailliva UNA a kUvetkez8 

módon alakul: alvimMa drát fordit„ ótkezóere 1,5-et, a 

kW:Oaben való tevékagegfere 10,5-et, 6 óra 08044 a bast:Ai-

ls= telik el, valumint MOMMkahelyre vaiő ki. '1 virza- 

utazdebalo /1111146061101 ilszkOz a Widitilded 
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A csaldd életmódja tehát lén egében a hagyományos 

paraorti életmód, melyet kizárólagoaan a mezőgazdasigi munka. 

tevókenység jellemes. A család az elődökről Urtiktilt elkkenerek. 

kel gazdálkodik, gyakorlatilag nem őrzik az idő felgyorsulását. 

Változdat jelent viszont 	 rnk.ie$ m6r tanittatni 

saspetnék, ők leszn 	011114 skik seakitonak oz -el a rógi 
tipusu életmóddal. 

A taayasi lakoaság nagyobbik r6sadnek időmérled. beneno 
lit az előbb vizafilt család időmérinifte4 areolgasiiialst 
jelleg0 menka magbal haw a kora hajnaltől késő estig tartó 

Wilitamységate s igy pihenésre c:Alk q till időniakban 

nyilik ichetilais, A mezőgazdasági dolgozók alég napjainkban is 

tulajdonképpen ebben a hilloihdrom hónapban pihenlk ki a 9-lo 

hónapon At tas46 nehéz fleikai munka fáradalmait. 

Ugyanakkor a visegált családnál is megvannak as anyagi 

toltitolsk az életmód szabadabb megszervezésóre. Renieneanek 

teleVisióval, rédidval, jónéhány ház tartási  kiagéppel. 

Jderedelma la olds amemse magMesoliti az évi Go 000 forintot, 

among • 11101141/4 	munka kevetkest6bon kénytelennk 

időfelhasinilásakat 	alakitani mint 5seik. Ehhez boss» 
mértékben hozzájárul as, hogy a nagydzeni teinO140 eellett 

továbbra  is fennmarad a háztáji gazdaddelkkal a kieftemi J. 

leg, amivel ugyan a jUvedelem még jelentősen növelhoti, do 
veszélyeket is reit magéban azzal, hogy konzervdlja a  nisi 

paraszti szokáeokat, gondolkodást és életmódot. 

máaik vizegélt család időfelhasználása mér eltér az 

Olőbbitől. la UsasetUgg azzal, hogy nem foglalkoznak állat. 

tsnydostissol, soak aprWssdipt tartanuk, a igy lényegében 

másként tudják megissrvezni tevékenyiógiiket. 
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. uban a ^galáidban a caalbdfő 4 óra 30 perckor kel, majd ei-  

végzi g jAski3rüli munkákat•  Magreggelizik 68 6,3o-ra megy  

a t■OMOIftsövetkezetbe. A  fe1201g k.östixi :f.oi;eteti a baromfit,  

ulk+~~.ti a reg ;elit óö férgiVit eiretik JAW  a munkába.  

A 2452-ben kifsesgitó 4001dit000t  

Ma ggerekilk van, ók fahétkor kanek e  llipmelienek ée  

sienna  az iakoldba. A szülők általábaá 	lirakor érnek hasa  

a munkából, a nagy munkák idején azonbaa ellik eoto.  

A hazaérkezés után a fesleoég vacsorát Iftstt, a férj kapál  

e gy kovaonti a kertben, ha van rá ideje. A háztájival   k_l5-  

ritimebb sondjet nincs, mert kukoricQt ós burgonyát Ult©ttek  

és ka801100160n nem forditanak rá gondot. A kertben termelt  

zöldaddel31 piaorr, ie ezállitaaak, igy főkent ezzel foglalkoz-

nak gondosabban. A kinti c,{inkákat lényegében sötétedéssel  

fejezi  biM # N ir j  s  j d áwtgraolegilLlc. SefekvZ  ore tS ftekor,  

va:  ,y 22, 3ár-kor kerül aar. Imes  tsiodseetesen 	alm á  
az időbeosztás.  
A cualádfő alvásra forditott ideje 1áiiyel;óben negmayezik az  

előző  család t'érfitllgjár,et or=  a mitra felhaosndlt idejével.  

Niunkabce.lybn azintán 10,30  órát  tölt 01 Altal:ban. Viszont a  

háztájiban üa ~ ~zersasonlithatalan>al kevesebbet  dolgozik, s3  
ennek nred044y1106nt több  ideje Slarad miivel$Nere, aZárako-  
eáera. A eaalád jövedelme va1el.Vel alacsonyabb, mint as  
előzcié, azonban az  egy  főre jutó koros  aagaesabb, mivel  

itt csak négy felé o©ztódic. Vagyis anyegijag a második  csa-

lád All  jobban.  

A két  0l4 is bízonyit ja, hogy az állattenytieztás  

rendkivül sok időt  köt le, óe a háztáji gazdaságokban nevelt  

állatállomány asökkenárse3 : ~ ssznfií,:;+:,osben van a kényelmesebb  

életmódra való áttéréeeel. x z id jelzi, hogy a paraszti  
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r,azdAlkodáe szerkezetileg átalakul, t i n  fokozatosan a t®rsai&  

szíivttkraetben Wgzc:tt munka vilik i4WAStaxrozóei, nem  pedig  

a  1/'104,1 sazdaadiekb®n végzett termelá tevtlkenyeéa.  

Az  időmrleg-vizokrálatok viszont azt is bizotayitj:ík,  

hog:"  aparaotalyg időfelhasználása a;okk;aa.l kevó®bi  teszi  lehe-  

tővr: skulturálódást, müvelríd4st, mint  pl. az iparban foglal-  

kozt tatt munkásc  óg  elfoglaltaaE;i. etrukturája. 	dimistUse  

a napi nyolc áras mun.kaidovel, •  all  Mg,g-, két-, vagy harettro  

mjezakbasn vioz.€stt munkatevéken,pslimpl. Az ipari Iriunkámtelig  

jc:lenlQo mát; ookkal több ozaxbadidővel zmnüelkezik a parasLt-  

s4gpál, hásckvrü]i •li'oglultsdea jvval. ke:vesebb - es kü].t3nöaen  

a soiemtletee bórházaknál mutatkozik  nag  a 3egtiaetLbbart  - 

tehát a etuzkisois szabadidő felha$ználfse nokkal ozóleeebb  

kUrbeu valósulhat Vag. A  városi tülepülásforftia is megáatdrosza  

a szabadidő felhasználás lehstSeksi.t, ezórt ezt ass  szabad  

figyolon ki1 n Mani.  aziltiellispnc nagy  raze pedig városok-

ban  lakik.  

A tudományos-teohaikai forradalom kibontakozásának  

as  ilstsii*.viiittoakiesal koseolato® hatása tehát a murilcá,e-  

oostály sdganára el©nyeeMtrbeu jelentkezik, mint a parasztság  

szómára, azonban a qlezagazdagág nagyobb €srárryó, oipe6it6oe,  

a raaző6a,zdaeági munka ipari jellegiivó Stolz  hoz~tirul asp,  

hogy a 101/0edaee36i Dépesaéa  i141141101$111 an  Api i ■orkimmis  
ólotmádjátwz hasonlóan alakulj114  



V. 

tolimils**04selatiws,  toenail.* grnatilb 
sessiUse444, aiseeZest. Soma 

bosinkbaa vialbareaZ alards* Ill 41.4rtsbillie IS* 
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Al *WS S, tie 4149 NNW awe 	 111,41040011 
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laiMesageimibb ellaalsomarki asset kepleaalataa. logy a Maio 
Mike latliallesa 3949 LAn. gravaal6 liampőbun catikkelk. 

•liaastadi MS..á mina 	 oast a asbeete 
basatekto us 1144410 	dia41011141g mho se• a ossamill 
seg011ablise Ss WS. s se Wombs imailielisbas 
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11110.44,64- b illimoUsettak, 	lia 	 eels .1141441* 
iihmeadot Wei% 	assaavavatatt a pa“9006 

saisaaatio értatatiolis Utah.* 1110 16011410411Was • Wit kera 

aiesetbili aisatkvaii 01111111.100111  1066 	alttlatatt. 	effio. 

AVM& as Sabialesttaig 066 $OW* IllvaingliaM, 
Ai t' , $a aidelia‘ 46 esalisils. gelitemeeedige el's% a4,110 
sesivez 4010~ 4. Semelslik ases se eallosol msasiveall 
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dologi világ, «i  objektiválődott emberi munka rt3egvá.ltozdaa  

maga után kill, hogy vonja a tudat  fokozatos átalakulását  

1040 itefnban ezen a téren bizonyos lemaradás tapaaztalható.  

A technikai vivmínyok elterjedése e:yre nagyobb ré3•t5kben  

járul hozzá az életmód rittormáláiadhnz, megváltoztatja  o._v!z:ak  

bizonyos oldalait, valamint magát a konkrét  totta23t.íet, 

ezáltat kiaZakuledt Oink a feltételek, amelyek anyagi oldal-
ról lohet3ld tutik és eiókáezitik a tudományos-technikai  

forradalom vivntinyainak t.,efoged_áeát, integrálását az emberi  

~1e tvitelbe # felv3ve annak r;  tnutt►át, hozzáidomulva rsegváilto-  
itott otisasibi'i.  
As anyagi  ldtl4elt4telek meg'változáaóval azonban a tudat meg-  
váiltoz6sa nincs  szinkronban. SS ti#kre3ződik a ha,7yomrin,yo::  

életmód további ienalogradiariban •  akkor, amikor az Rnya.,.-i  

létfeltételek mer korsaerElbb fletrnód kiolakul t nát is bizto-  

aitanák.  

békéa owe lakosaiiiisait ibitieáctja is tale van allent-  

mondással. Találunk olyan rdtegrkst, melyekben lényegében  

már érezhető a tudományos-teohnikai formulae*  labontekQ-  

st.áeának hatása, valamint találunk olyan rólesnkat is, ahová  
még az ipari fterradalom hat4e1a mom árt el. A hilt véglet  
kü zt3  t t  uok árnyalat blly000iik el. 6z keVetkezik azokból a  

konkrét tényezőkből, ear*  sishatározzák az  anyagi  vilüg-  
hoz való viszonjrt, vagyis  elsődlegesen a munkavégzés folya*.  

matában betblti3tt szerepből, ami meghatározott eszkiizitk  

használatát köve teli meg, e ezáltal :mgll ►atáro$o tt tevékeny-  

ségformák meglétét,  végzését feltételezi.  

ha  a baemnált zszköz<ik e1M►rad.caak a termelőerők seub jr~ktiv  

oldean it fealódieitől„ 401111 fidivezőkké válnak az ismeretek  



z yarapit.zvibFUa, s ez mogforditva is érvc§nyee, vatyie ha a  

tudati tényezők maradnak el a termelési eszki3z ..:k fejlőd6sé-  

től szintén erőteljesen hátráltatja a tudományos-technikai  

forradalom kyibontakQaAsa4'it, mivel 	as 41stmád  
átalal.ulda:iuL:k eobeu4 ~:gét.  

: °, f2,:;,,y5b^n végbemenő - tullfsmmsn is lased - élctr,ód-  

vá.ltosis szorosan 00012efUgg a za], i tionyitl, hogy a munka-

helyek  ferleZereltfl6gs A1 talsban teelemikailetg 04.1116 
 

mUködtetw s:ik .re.ia izőnyQl magom3,b kftsiotteigNO• !a*  4**  
az ie, hoa Békésben az 41164 ipar jeaenldte randkiviil  

c uekcily, a azÖve tkciseti ipar vleaont nem rendelkezik olyan  

anyagi oozkJzükkol, hogy nagyobb arányi technikai atru.ktura-  

változást tudna Vig,rehajtaAi.. Az elmaradás tehát ebből  is  

következ04 milil+islst a tftelsdelnl QsezefiiggiNk s■íitynbb  

felismeliMe biányib<51, ugyanis e... A timilidelma Ua azefUgs0  

sok felismerése átetrukturil ja az ember 1SOMpeit, azUksfag.  

1®teit, befalyAssal van a ozuke6;?,1et.iilibigatill ie fim• 

aáre, butAxaira, mádossitrhatjs ► etsuEcturiait•N /2/  

Amikor a társadalmi t9eez4fuimélsek felismerése elmsrrnt a va-
l©©á~,ros víssonyektÚl a.c.iras következtébou, hogy a tbsvér;yazesKi-  
éjek  imostitdedhoz t3yi;'kséj;Q3E3 ieirMretanyag hiár:yzik, si ez3.-  

tts1, a tudati 1°ojlot#teft nzinvonala elmarad a társadalmi  

l: tbcn bebbvetgazeit# vilteg000kt61 "... uogativ yxán4brari  

alakit ja át ezt s silftiert, sraic.kitve a oziiksséglot--kielági-  

tc;s kereteit...* /We tez:zltal azt az igényt, bogy az ember  

saját környezetének megvé.ltosstut isára törekedjen. a igy  

önmagét is megváltoztassa oly rttócon, hogy képesed váljon  

/1//2/ rukáas. Gyürgyt Az o::,ber de a munka; Kossuth. 1972. 
 

46. old.  



•• 	aeg teuzerieír• is slbileeetunialla 	Silsd;jon viensaa az  

SAIIMeilentále. ham  1taailmeeiny0eóea lépjen fel, :i t a toaan  

alakitsa  it SOW  t.IeTIDUCljitt is.  

A szocializmus termelési viszonyai blztosit ják a tár-  

ead.alom minden tagja számdra, hogy olyan  mértékben fejlessze  

ki kk§pesa3égei#11 elionyire akarja, s  e7ate1 maga a eeii*B-  

vim& as ember  w10.1lia ktítl;y  szer"•évé vilje!!, a tersi2elikabw  

való rémeline&  g l#glentosabb atatailategg:lettv alakuljon  ~# 

mert "... A  meal's  fe jlegtti ea  Oldiert, amaka alakit jai  

forma ja  a mel órteiemage "MI 	Omberi élei  ~ 
MOOdacndoúna91k alapjé# a Mao  ,$Nlenti.e /3/  

C,ynkorXa#ileg total"  t IIMMINdtadd elle.ntmoxdAeeibél iröv(.tke-.  

zik a tdbbi eiienieidn<.idlet melyeknek lényege s  hogy az elmara..  

dottabb technikai struktusdeel birci toenail*  fe jl5dése le-

lassul, még ilyen  kie terü.lQtö orszaigon bolin is  mint  

orezdg. Snnek követ ;yeztéhen az elmavadottabb tealetek l.akoA-  

aiga fokozatosan és áliandáan rírtlm3.ik R  fejlettebb , iparo-  

aodottabb 	felé, ® f3z azzal  a  küvetkezmánnyl1 j ,;r,  

hogy  as  elmaradd® tf?v €bb erősödik. Ugyanis ezeken a  tori.ilote-  

ken fejletlen az infrastruktura, s ezért fparto3.epiai®re rum  

kerUl sor, s mivel  ipart nem telepiteuek ei  nem  fejlődik az  

int'raatruatura. :ezzel a kör bexzSe 1l. 	k.itöral Oink  tigy  

lehet, ha  konoentr4lt er5feazit6st tenz;:n.k a fe j3iit,éa mog- 

; ;Y'?rs2tisa ^'rdeká; b3A.  

alkée megye  helyzete a tudoaiaeYoo-tech.ni   kai forrada-

lom k:ibo.ntaisoeáeainak kiiazöbén Lem  1IWzléare 	k megyó-  

ben csak ad.n3.máli© mirtélebQit 	sag  azok a  feltételek  

/3/ Pukúss i.:yi3rgy= 1406 ?4. ala,  
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melyek nuSllcUldzhetstl ~aek a tudom.znyoo-technika,3. forradalom  

~16eltáa3a oTpont j dO61.  

Az :lV: vetkezandő évokbor 	erőtaal jeeebb isko3ditatái3  

politikát kell f7lytatnia a awí.aiok, növela4 as  iskoYdt anyagii.  

azv? 1.oni ol.láto ttaágát, Aso0ledetn3, a m4g Oloataa3 azrínu  

a~itóeralki~ti tan2it6 a3kalmaxzeladt, ezzel is eló®ezi -tcani az  

oktatás tarta:}.r.7i zzi.nvonal án<tN omeaá+lit. #Czen 	rxc,ivolni  

kell a kommtará2. ia b4PUhiediekra foxditancúí tisszege t , mezval$--  

sitaai uzt a -L4.k .1sdildistteá<,ot, 	lehetóvf teszi az ön-  

képzc;s3burl r':í:zt vevők krirtinek optimális kiazélesitrásét.  

aeG ddrsmteui azt  a szakember-erdát, amoly már életmád  j ában is  

tuti s3.kalmazkociai agyorsan v:íltox6 küvetelmé nyQkh©S, vagyis  

alka3.mmeSi Vd1.ik a tudományos-technikai forradalom befogadá-

sára.  

Sstiseaig00 a  alis8osztxess:ígi technika és tecluwlóa,;i.a gydkoruo  

átal.aki#jta is, ix3rt csak igy less ke:;poe .f3ókús továbbra is  

bgtaltoni a Ineav,;azúasági termelés texii3.otén rá háruld 3®lac3.tuto•  

k,at, mivel a :! akoa3oag ceiozulut ceükkendare mellett e:acz6az-  

dusági LLLp043E3Lg cudkkené®, Ysatv:ifzyozo tt a.,értékbon megy végbe.  

As elvcáaaorláa mellett s3 mows  városai. is "fogya3e :t j ~ ►L" a  

mezózazdaddzi á:'ojr alkostaftttOmt.  

X i X  

A tudonaf-rkyoa-tcchniisai forradalom  kibontakozása  

k;éwz0biin á.l1 a4r jalnrsben a x`oud.kivül nagy bátr:íJayeal induló  

kelet-aztrdpai oliiLgo3sban ic. :zen országoknak m.i.rtdOssze  

neu ade$áza.d.ra volt azüke~ k ahhoz, ho ' y ledolgozzák est a  

háitrKnyt ős olye.n fe  j 1P t t aATi f;zinvonslat ór,jQnek el, mint  

a nyut~,rat-euirópai orezágoif ezAz óv al att. 	hatalmmw mérettf  
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fejlődést az :Ate leheLőVd. begy Kelei■EU1152a %,ruz4gaibun 

5z5tt szocik.JArzus,  D  eniltal olyan szannyed6 ..ar41.141. 

szabadaiLak fel a tz:r5aJalmakban, muilyt:nekre  is  nem vAt 

példa a történelnaicen. 

Magyarorazel ozek köz4 a gyorsan fejlődő országok közé 

tartozik. 25 óv alatt olyan feladatokat oldottunk meg, mint 

az ipari forradalom befejezése, a strukturdlis *orradalom ki. 

bontalkortatása a a fokozatos dtmenut a tuoleinyos-technikai 

forradalom segval6sitándra. TermiSszeteeen hazAnkban a munka 

gépesitettségének 6a killönösen uz autoeatizálásnak a foka Jég 

nem éri el a fejlett tők6a orseAgokét, azonban éppen a szoci-

alizmus termelisi viszonyai teelik lehetővé, hogy a még meg-

nemvalósitott g6posités 'Ielyett azonnal az automatizálásra 

térjünk ‘it bizonyos termelési területeken, s ugyanekkor ezzel 

párhuzamosan gépesitsük a még lief;lévő nehéz Mika ekit. 

z elsősorban vonatkozik a mezőc;azdaságra, mert gibillat ?ukáez 
György irjas "... A mezőazdasági munka még jóVa Mearebb ard-

nyokban jelent nehéz, nemgépeeitett fizikai munkát, mint az 
ipari munka 	 A mezőgazdasági  munka  elsőrendU életszükség- 

lettó válása összefügg as ipari munka válfajAvA való átfejlő-

désével, a mezőgazdssdgi 'munak niparositásával", a város és 

falu közall ellenteeledások telsmdmoldsával. Fait= a mulka 
•lserea, dletsmikelAslett4 *MIAs tehát egg bonyolultabb fel-

adatok eegeldását kivaja meg, mint az iyeet eunkas," /4/ 

Aggző,vzeaudzi nipessig cabkkendees a falvak  városias  

jellegObek fokozatos kialskuldsa jelentősen hozzijárml ahhoz, 

boy  ,I.e,:uerealjon a L.:ezőgazdasigi mask Aparivi vAlisinak 

01.10.1011....11.10.6.011MINFAM 	 .11.11.16e, •••••■••■• 	 4111. ...aft.. Mr,. ,....04,1107111.M.11,1> 

/4/ Pukáz  Gyargis i.m. 226. old. 
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folyamata, a ezáltal a pa.L'au twir, Aatmód ja is itdrosias  

jeliegüvó alakul jon F.it.  

:: ap j aiakban a :auika j ti _L eG.euek +OieimiliOidir► ewe ;;yo rauló  

ütemben zajlik, s ezt legjobban a sissőgsadaattgt dol;,ozók  

ipari aaunkáatsá vildsa, valamint a fizikai  ús szellemi munka  

közötti Jctilúnbstig cei3kkezó®e Jelzi. 1949 -1968. között a szellem,  

dol$ozól száma saegbáromazorosódott, ez biaonyit ja a szellemi  

munka jelontóeóenak növnkec'►6u4t, a es lSuozfi,ftlig a i;u{3omtá.tr,y  

isv8 Yc's tic3a t, C; :[7í"tÉlIUÉfZ'4vE9 VAJ. :lETí.lilak 3: vly c3:alEitlTvEi.l.  

A tbnyEek tehát azt bizonyit ják, hosy hazánkban is vtigbe-  

MN  aVirnadalom arculatának 3sg1►:..ltcZdoas  a c17,ocial.izmua  

lelépiteaÁAek befe,iezdadvel baszákezdheiilak a komaiuruz:: u:a  

alapjainak lara's.dsáYwa, a e.u,:iek :aet;va2dti1dI1% óppon a tudo-  

man,yoo-tochniksi forradalom  ribvnta.kozdsa következt3ben  

l+i;tre j:3v5 	fa j1!W sillcben fE1.L7roreu3.ó termelőerők teszik  

loiiet  5  4.  

A  tudo °z~ín,yoa•tachxiikat forradalom 1.13sS rnegval.ásul3aa Loh_it  

QIvlrrozthatailan a kommurxiiOMO ópittliraZtól s  wooly tríroadalmi  

forma  az  Sober ön1ciYe,jleaztdsixek t+al. jos lehtot8a#0.1  bia~ 

tual. t j a. i!a podia hoZzii;;  ~rul a tbleisAialom tagjai óletm& ji-  

~ ,;yöls.oxtac; ..dtul.akul<ittl.hoz  it~ . 
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Pilishegyi József: "A tudományos-technikai forradalom kiborr-
takozásának feltételei és hatása az életmód megvóltozásáre s , 
k Jnös tek tette Békés e e viszo air=" c dokto i disz- 

szertációiáról. 

Pillehegyi József dolgozatában azt a célt tiszte ki 
maga elé, hogy felmérje, "mennyiben vannak meg a tudomá-
nyos-technikai forradalom befogadásának lehetőségei agy me-
zőgazdasági jellegű megyében", konkrétan Békésben. 

A témaválasztás feltétlenül szerencsésnek mondható, 
akár az aktualitást, akár a gyakorlati hasznosithatóságot 
tekintjük. Jónak mondható a problémakör szociológiai szem-
pontból való közelitése is, amelyhez történelmi és közgaz-
dasági megalapozás, ill. illusztrálás járul. 

A tanulmány két, egymástól élesen szétváló lényegi 
részre bomlik, amelyek viszonylag lazán kapcsolódnak egymás-
hoz, a harmadik fejezet kezvetitésével. 

Az első részt az első két fejezet alkotja. A szerző 
itt a tudományos-technikai forradalom elméleti kérdéseit 
tárgyalja. Egyfelől igyekszik tisztázni a tudományos-tech-
nikai forradalom fogalmát, ill. a hozzá kapcsolódó foga-
lomkürt, másfelől vizsgálja a tudományos-technikai forra-
dalom és az életkörülmények viszonyát. 

A tudományos-technikai forradalom nemzetközi ős hazai 
irodalmának alapos ismeretéről tesz tanubizonyságot a szer-
ző, amikor a fentemlitett kérdéseket tárgyalja. Igyekszik 
rámutatni a tudományos-technikai forradalom polgári és marxis-
ta szellemü megitélésének különbségeire, az ebből adódó id,- 
ológiai és egyéb, a gyakorlat szempontjából is lényeges dif-
ferenciára. 

Sajnos, a szándék és megvalósitása nem fedi mindig 
kellően egymást. Helyenként az idézetek és a hozzájuk fiizött 
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megjegyzések nincsenek szinkronban egymással, más helyen hi-
ányolható a szerző saját véleménye, állásfoglalása. Találhatók  
tulzottan kategórikus megállapitáeok, kijelentések, amelyek  
itt-ott frázisszerűen is hatnak. Egyes helyeken tárgyi téve-
dések vannak, máshol bizonyitás nélküli kijelentések. Szer-
kezetileg és logikailag talán indokoltabb lett volna a má-
sodik fejezeten belül az integráció kérdéseinek a gazdasá- 
gi fejlettség utáni tárgyalása.  

A harmadik fejezet tömören, jól tárgyalja az életmód  
Különösen az  életszinvonal és az  legfontosabb kérdéseit. nu~Vtivo..0 az  

életmód viszonyának elemzését tartom sikerültnek.  

A harmadik részt az utolsó két fejezet alkotja. Tar-
talmát tekintve az életmód, ill. változásának konkrét elem-
zését tartalmazza Békés megyében. A dolgozat ezen része Eind-
kivül jól megirt, lesd-ületes, szinte magával ragadja az ol-
vasót. A mondanivaló illusztrálása, a bizonyitás ereje meg-
győző. A statisztikai tényanyag és a logikai kifejtés alap-
ján egyértelműen bizonyitáa a szerző a jelenlegi helyzet  
tarthatatlanságát a tudományos-technikai forradalom befoga-
dása szempontjából. Az elemzés egyben előre mutató, nemcsak  
ténymegállapitásra szoritkozik, hanem magától értetődően  
sugallja a továbblépés utjait, módjait. Önmagában kerek  
egésznek tekinthető szociográfiai munka. Stilusa világos,  

közérthető. Propaganda-célokra kiválóan alkalmas, ezért pub-
likálását feltétlenül ajánlom, kisebb szerkezeti módositá-
sok elvégzése után. Formai szempontból indokolt volna a táb-
lázatok cimmel való ellátása és sorszámozása, amely publiká-
lás előtt elvégezhető.  

Fentiek alapján a disszertációt értékesnek, jónak tar-
tom és cum laude minősitéssel elfogadásra ajánlom.  

/Dr. Tóth László/  
adjunktus  

Szeged, 1973. április 20.  
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Pilishegyi József dolgozatában azt a célt t'dzto ki  
maga  elé, hogy felmérje, "mennyiben 	t Meg a tudomál- 
nyos-technikai forradalomi befogadásának lehetőségei oj me-
zőgazdasági iellogii megyében", konkrétan Békéiben.   

témaválasztás feltétlenül szerencsésnek mondható,  

akár az aktualitást, akár a gyakorlati hasznosithatóságot  
tekintjük. Jónak a adható a problémakör szociológiai szem.  
pontból való közelitéee SOe amelyhez történelmi és közgaz-
dasági megalaposiae $U. illusztrálás járul.  

A  tanuk kg%e sástál élesen szétváló lényegi  
részre bomlik, maysk viszonylag lazán kapcsolódnak egymás-
hoz, a harmadik fejezet kazvetitésével.  

Az első részt az első két fejezet alkotja. A Szerző  
itt a tudiadnyoe.teohnikai forradalom elméleti kérdéseit  

tárgyalja. 8anali igyekezik tisztázni a tudományos-techr  
nikai forradalom fogalm:xt, ill. a hozzá kapcsolódó foga-
lomkört, másfelől vizsgálja a tudományos-technikai forr.  

dalom i8 az életkörülmények viszonyát.  
A  tudományos-technikai forradalom nemzetközi és hazai  

irodalmának alapos ismeretéről tesz tanubizonyságot a szcr-
ző, amikor a fentomlitett kérdéseket tárgyalja. Igyekszik  
rámutatni a tudományos-technikai forradalom polgári éo mernie••  

ta szellemű megitólésének különbségeire, az ebből adódó ide-
ológiai és egyéb, a gyakorlat szempontjából i© lényeges dif.  
ferenciára.  

üajnoe, a szándék én megvalósitása nem fedi mindig  

kellően egymást. Helyenként az idézetek és a hozzájuk fűzött  



megjegyzések nincsenek szinkronban egymással, más helyen hi-
ányolható a szerző saját véleménye, állásfoglalása. Találhatók 
tulzottan kategórikus megállapitások, kijelentések, amelyek 
itt-ott frázisszerben is hatnak. Egyes helyeken tárgyi téve-
dések varinak, máshol bizonyitás nélküli kijelentések. ezer-
kezetileg és logikailag talán indokoltabb lett volna a m . 
sodik fejezeten belül az integráció kérdéseinek a gazdasá- 
gi fejlettség utáni tárgyalása. 

A harmadik fejezet tbmören, jól tárgyalja az életmód 
legfontosabb kérdéseit. Különösen az életazinvonai éei az 
életmód viszonyának elemzését tartom sikerültnek. 

A harmadik részt az utolsó két fejezet alkotja. Tar-
talmát tekintve az életmód, ill. változásának konkrét elem-
zését tartal  w za Békés megyében. A dolgozat ezen része rendl-
Civüt, Al marírt , ,  lendületes, szinte magával ragadja az ol-
vasót• A mondanivaló illusztrálja, a bizonyitás ereje meg-
cyőzó• A statisztikai tényanyag és a logikai kifejtés ala?-
ján egyértelműen bizonyítja a szerző a jelenlegi helyzet 
tarthatatlanságát a tudományos-technikai forlsdalom befoga-
dása szempontjából. Az elemzés egyben eldim mutató, nemcsak 
tánymegállapitásra szoritkozik, hanem 111404ó1  értetődően 
sugallja a továbblépés utjait, módjait. magában kerek 
egésznek tekinthető szociográfiai munka. Stilusa világos, 
kt3zórthető. eropaganda-célokra kiválóan alkalmas, ezért pub-
likálását feltétlenül ajánlom, kisebb szerkezeti módositá-
sok elvégzése után. Formai szegpontból indokolt volna a táb-
lázatok cimmol való ellátása ós sorszámozása, amely publiká-
lás előtt elvégezhető. 

Fentiek alapján a disszertációt értikesnek, jónak tar-
tom ős cum la, do  minősitéssel elfogadásra ajánlom. 

Szeged, 1973. április 20. 

/Dr. Tóth László/ 
adjunktus 


