
Riporter: Régi folyóiratszemlész tapaszta
latom az, hogy egymástól különböző arculatú 
folyóiratok bizonyos időpontokban — lehet 
az egy év, vagy lehet az csak egy negyedév 
—, bizonyos témákat különböző megköze
lítésben, de egyidőben szoktak hozni. A 
Valóságban, a Társadalmi Szemlében, a 
Világosságban, a Kritikában az elmúlt kb. 
egy év alatt igen sok szó esett a racionaliz
musról, pontosabban a ráció különböző vál
tozatairól és kalandjairól. Nagyon röviden 
összefoglalva: arról, hogy a gondolat és az 
értelem útjai a mai világban milyen áttéte
leken keresztül kapcsolódnak a tömegekhez, 
és hogy ezeknek a nehézségeknek, amelyek
kel tényleg minduntalan találkozunk, milyen 
történeti okai vannak akár a filozófia törté
netében, akár másutt. Legutóbb például 
majdnem egyszerre olvastam egy érdekes ta
nulmányt de Sade márkiról, a Valóságban, 
amelyben szó esik ennek a nemcsak szadiz
musáról híres márkinak a kegyetlen raciona
lizmusáról, ugyanakkor a szerző majdnem 
ugyanabban az időben a Kritika hasábjain, 
ha úgy tetszik, „gyalogjáró” mai problémá
kat vetett fel, bizonyos gondolathiányt és ol
csó szórakoztatást a mai sajtó egy részében. 
Ezzel kapcsolatban őt vádolták ilyen — sa
játos — dialektikátlan racionalizmussal. . . 
Itt van köztünk most Lázár István, a való
sággal foglalkozó szociográfia kiváló művelő
je, ugyanakkor az egyik szerkesztője annak 
a Valóságnak, amelyben ezek az elvi, vagy 
elméleti cikkek megjelennek. Itt van Papp 
Zsolt, aki a szociológia egy filozofikus műfa
ját űzi, és itt van köztünk Pelle János, éppen 
ő a szerzője egyik oldalon ennek a nem is 
annyira de Sade-ról, hanem egy értelmiségi tí
pusról szóló cikknek, és ugyanakkor ő kever-
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te fel ezt a vitát a Kritikában. Hogy érzi ma
gát ebben a sajátos kettős szerepben, amibe 
így belekerült?

Pelle János: Nem egyszerű első pillantásra 
kapcsolatot tételezni Sade márki és a mai 
magyar tömegtájékoztatás között. Sade-dal 
kapcsolatban figyelemreméltó, hogy ő egy 
olyan században élt, amikor egy funkcionáló 
közvélemény működött. Nagyon magas szin
tű szellemi eszmecserék folytak a szalonok
ban. Ebben a korszakban élt egy olyan értel
miségi ember, aki gyakorlatilag csak a bör
tönben vált értelmiségivé, és a sorsa az volt, 
hogy teljesen elszigetelve a közvéleménytől 
írjon és alkosson, és ez a rendkívül paradox 
helyzet eredményezett nála végeredményben 
egy olyan sajátos életfilozófiát, ami a racio
nalizmus totális abszolutizálásához vezetett.

Ami a mai napi tömegkommunikációval 
kapcsolatos véleményemet illeti, azokat a 
problémákat próbáltam tollhegyre tűzni, 
amelyek nehezítik, hogy itt és most, a szocia
lista Magyarországon egy ilyen, az előbb vá
zolt, ideálisnak tekinthető értelmiségi élet ki
alakuljon. Nem a szórakoztatással van ba
jom, csak annyiban láttam bizonyos problé
mát, amennyiben az nálunk ma sokszor pót
cselekvés a funkcionáló közvélemény és vi
ták helyett. . .

Riporter: Ezek szerint az a vágya, hogy 
ezeknek a szalonoknak korábbi és későbbi 
légköre éljen a mai világban?

Pelle: Feltétlenül. Rizsporos parókákat 
azonban semmiképpen sem hiányolok.

Papp Zsolt: De nézzük csak, mit is jelent 
Sade-nál az a bizonyos könyörtelen, vagy ad 
absurdum vett racionalizmus?

Pelle: Ez nála ösztönösen alakult ki, de 
aztán tudatossá vált. Adornónak van egy 
nagyon figyelemre méltó könyve, A felvilá
gosodás dialektikája, amely éppenséggel a 
keserű történelmi tapasztalatok alapján —, 
hiszen 1944-ben íródott — azt fejtegeti, hogy 
a felvilágosodás által nagyra növesztett ész és 
ráció a XIX. és XX. században emberelle
nessé, antihumánussá vált. Bizonyos értelem
ben ezt a fejlődést előlegezi Sade.

Riporter: Az ön kritikusai a Kritikában tu
lajdonképpen ezt vetik. Adorno idézése nél
kül, a maga szemére, hogy a túlzottan értel
miségi szellemiség követelése inhumánus az 
úgynevezett kisember olvasókkal szemben, 
akik nem igényelhetnek ilyen kristályos gon
dolatokat. . .

Pelle: ... de a rózsaszín biedermeier lány
szobák hangulatát számon kérni azért mégis
csak túlzás. Én nem a kisember olvasóktól 
akarom elvenni adott esetben nemcsak a sza
badidő-lapokat, vagy a tévé kívánságműso
rait, vagy egyebeket, hanem ezek mellett 
hiányolok nemcsak értelmiségi orgánumokat, 
de azokban kifejtett nézeteket is. Olyanokat, 
amelyek lényegretörően közelítik meg a mai 
magyar társadalom problémáit.

Lázár István: Mostanában támadó álla
potban érzem magamat, mert pl. a lapunk
ban egyre nehezebb egy olyan rovatnak, mint 
a Magyar világ, amely úgynevezett nagy ri
portokat, szociográfiákat óhajt közölni, vagy 
egy olyan sorozatnak, mint a Magyarország 
felfedezése ellátása kéziratokkal, miközben 
egyre inkább sok olyan ezoterikusnak tűnő, 
különben nagyon sokszor igen rangos tanul
mányt olvasunk, amelyek egy szűk réteg 
számára olykor tájékozódási, olykor vitate
repet jelentenek, de kevés fogódzót adnak a 
hétköznapokhoz. Miközben szemrehányásra 
készülök, talán van némi dicséretem is, mert 
ami az értelmiségfogalmunkat illeti, abban 
részben Gramsci nyomán jobban megkülön
böztetjük azt, hogy mit jelent pusztán mű
velt embernek, vagy diplomával rendelkező
nek lenni, és mit jelent egy olyan értelmi
ségi fogalom, amely nem az iskolai végzett
ségre alapoz, hanem a társadalomban való 
részvételre. Persze, néha a dolgok összemo
sódnak, és azt hiszem. Pelle Jánost is itt-ott 
félreértették a mai tömegtájékoztatás Ádám- 
Éva-szerű könnyű lapok kérdésében, mert 
talán azt is gondolják róla, hogy ő ezeket a 
lapokat is csupa magas röptű cikkel próbál
ná megtölteni. Pedig az azon aggálya feltét
nül aktuális, hogy. mikor ezt a bizonyos al
kotói értelmiségi létet, amely nem kötődik is
kolai tanulmányokhoz, diplomához, szeret
nénk kiterjeszteni, amikor a társadalmi élet 
demokratizálásának egyik fő feltétele a tájé
kozottság — ami nem feltétlenül egy formá
lis műveltséget jelent —, s ami tulajdonképp 
a társadalom tagjai jelentős hányadának ren
delkezésére állhat. . . Szóval, amikor ilyen 
ideált állítunk magunk elé, akkor a közért
hetőség és szórakoztatás túlhangsúlyozásával 
nemcsak az a veszély forog fenn, hogy az 
elit értelmiség is elfordul bizonyos szellemi 
tevékenységtől, és hobbikba menekül, hanem 
az a veszély is, hogy az értelmiségi lét lehető 
kiterjesztését magunk számára megnehezít
jük. . .

Riporter: Ha jól értettelek, akkor arra gon
dolsz, hogy ezek a bizonyos lapok a maguk 
módján legyenek gondolatgazdagabbak!

Lázár: Igen. Olykor úgy érzem, hogy a 
közönségigény felé fordulás — amit különö
sen aktuálissá tett nemrégiben pl. a lapok 
árának a megemelkedése, és ezzel kapcsolat
ban bizonyos lapok példányszámának elég 
erős csökkenése — olykor zsákutca. Sok
szor éppen a még szórakoztatóbbá vált la
poktól fordulnak el, és sokszor észre lehet 
venni, hogy a társadalmi problémákat nagy 
felelősséggel feltáró lapok felé akkor is oda
fordul a széles közönség érdeklődése, ha azok 
éppen nem kiugróan botrányt keltő anyagok
kal tárják fel azt a bizonyos társadalmi való
ságot. Mert mondjuk, a közművelődési hely
zet őszinte feltárása is lehet olyan, hogy job
ban érdekel embereket, mint mondjuk tévés 
személyiségek magánélete. . .

Papp Zsolt: Vitatkoznék egy kicsit Lázár 
Istvánnal, vagyis az „ezoterikus” kifejezéssel, 
amit az előbb használt. Egyfelől arra gondo
lok, hogy az ezoterizmus megszüntethetetlen. 
amennyiben bizonyos értelmiségi elkülönülés, 
a „saját magunknak írás” is elkerülhetetlen,
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mert tény, hogy ez a bizonyos kettős kultú
ra, magas kultúra és nem magas kultúra közti 
szakadék vagy távolság alighanem csak egy 
történelmi perspektíva végpontján megszün
tethető. Tehát egy kicsit védeném, vagy ma
gyaráznám ezt az ezoterikus tartást és igényt.

A másik, amire gondolok, hogy azért a 
sajtó tele van olyan, értelmiségiek tollából 
származó írásokkal, amelyek szorosan napi 
politikai problémákhoz szólnak. Említeném 
az Élet és Irodalmat, amelynek a hasábjain 
az elmúlt évben számos vita bontakozott ki. 
Ezek a viták közgazdasági, infrastrukturális 
és egyéb témákhoz kapcsolódtak, és sajátos 
módon nem közgazdászok, nem szaktudósok 
vetették fel a problémákat, hanem bizony 
egy író értelmiség. Éppenséggel úgy tűnt ne
kem, hogy kiszálltak az ezoterikumnak a 
hajójából a Bertha Bulcsuk, a végén az As
perján Györgyök, és arra kényszerülnek, úgy 
látszik, hogy akár a kesudióról, akár a jár
daépítés lehetőségeiről cikket írjanak. És 
nemcsak írók, más művészek is szólnak mos
tanában közérdekű kérdésekről.

Lázár: Én egy másik hidat próbálok önma
gam védelmében építeni. Hogy hol van az 
én bajom és hiányérzetem? Abban az or
szágban, ahol a két világháború közötti szo
ciográfiát — ami közelebbről túlnyomóan fa
luszociográfia volt — egy olyan ember vitte 
fel a legmagasabb csúcsra, mint Erdei Fe
renc, aki összes, a harmincas, negyvenes évek 
körül megjelent művében olykor rendkívül 
merészen, olykor tévesnek bizonyulóan mert 
társadalmi jelenségeket általánosítani, ma 
nemigen van ilyen. A mai magyar szociog
ráfiának vajon nem az-e a legnagyobb hiá
nyossága, hogy most már sokféle terepen 
mozog, a falvak, a tanyavilág után elmegy a 
városokba, a városok peremére, a vasútra, 
itt-ott még az értelmiségi létet is érinti, vi
szont, ha a gondolkodásban az általánosítás 
merészségében, felelősségében Erdeinek utó
dát keresem, jóformán Márkus Istvánon kí
vül nemigen találok mást. És itt látom én az 
én hétköznapi munkám szempontjából kiéle
sedő szakadékot, hogy nagy érdeklődéssel és 
izgalommal olvasom szociológiai megközelí
téseit a régebbi társadalmak alakulásának, 
rengeteget szedhetek össze a szociológiai gon
dolkodás fejlődéséről egészen friss tanulmá
nyokból, ugyanakkor azonban nemigen van 
olyan segítőtársa az elméleti szociológusok 
köréből, aki a terepmunkást kézen fogná, se
gítene neki, vitatkozna vele, próbálná to
vábbgondolni azt, amit ő odakint empiriku
san összegyűjtött.

Riporter: Tehát egy új Erdei Ferenc kelle
ne. De születhet-e egyáltalán körülményeink 
között egy új Erdei?

Lázár: Érzésem szerint születhetne. Mert 
X. vagy Y., amikor a kesudióról, tanulmá
nyokról, egyebekről szólva csatába indul, 
akkor ezt sokszor hályogkovácsként csinál
ja, vagy beletalálunk, vagy nem. Olykor hát 
nagy melléfogások is elképzelhetőek, és 
kénytelenek vagyunk egymást kiigazítani, 
olyan terepen, ami pedig lehetne egy kicsit 
tisztább terep is, ha ehhez talán éppen a 
szellemi élet egészétől több segítséget kap
hatnánk.

Pelle: Ha ideálként fogalmazzuk meg, hogy 
milyen egy jó tanulmány például, akkor azt 
mondhatjuk, hogy a konkrét jelenségeket úgy 
tárgyalja, hogy közben elméleti következteté
sekre jut, tehát gyakorlatilag az egyes és az 
általános, akár mint az esztétikában, a kü
lönösség szintjén találkozik. Persze, ez nem 
művészi tükrözés, de itt is valahol a közepe
táján kell meghúznunk az optimumot. . .

Riporter: Erdei Ferenc munkássága való
ban ehhez közelít. Én, sajnos, a legidősebb 
vagyok itt, s ezért hozzátehetem: Erdei Fe
rencet azért annak idején egy szűk értelmi
ségi kör olvasta csak. . .

Lázár: Ez is igaz, de a sugárzása abban az 
időben is nagy volt. Hatott még az irodalmi 
életre is. . . Ma viszont — mondanék talán

egy sértőt — sokszor úgy érzem, a társada
lomvizsgálat elméleti és gyakorlati oldala 
szétválik. Mintha — nem direkt célzok erre 
az iparágra, csak fiktív példaként — mint
ha volna nekünk egy távvezetéképítő válla
latunk, ahol magas fokú gépesítéssel ötven
hatvan ember hatalmas távvezetékeket hó
napok alatt megépít, ugyanakkor volna egy 
nyolcszáz fős kutatóintézetünk, amely úgy 
foglalkozna a távvezetéképítés elméleti kér
déseivel, hogy ezeknek alig volna direkt 
visszakapcsolása a közvetlen távvezeték
építéssel, mert azt részben külföldi licencek 
alapján, másrészt meg pragmatikus tapasz
talatok alapján végezné az a csekély fizikai 
állomány. Ha ilyen goromba vádat mondtam, 
akkor viszont mondjak egy mentséget is. Az 
például tény, hogy a társadalmi szerkezet át
alakulásának, annak a vizsgálata, hogy a 
hagyományos, klasszikus munkásosztály, pa
rasztság és már csak mellesleg említve az 
értelmiség is. hogyan formálódott át valami 
mássá, és hogy változásai pontosan milyen 
fázisban tartanak, nemcsak a szociológia dol
ga. És, ha ezekben a vizsgálatokban megle
hetősen hátul vagyunk, mint ahogy hátul va
gyunk, nemcsak a tudomány felelőssége. 
Mert sajnos, megvoltak azok a politikai ide
ológiai akadályok, amelyek részben ennek 
vizsgálatát, részben a vizsgálati eredmények 
kimondását még szinte tegnapig megnehezí
tették. Az imént Márkus István nevét is az
ért dobtam be, mert például ő az, aki meg
kísérelte, hogy legalább a parasztság fejlő
désében azt, amit ő utóparasztnak nevez, 
majd pedig, ami már azóta még tovább bom
lott, most egy új tanulmányban fogalmazza 
meg, amiben már a nagykőrösi szociográfia 
eredményein is túllép. Ő egy komoly kísérle
tet tett. Vannak persze további kísérletek is. 
de egyelőre kevés ahhoz, hogy elég fogódzót 
adjon a terepmunkásoknak.

Papp: Azt hiszem, nem méltánytalanság 
Erdeivel szemben, ha az ember megemlíti, 
hogy Erdeit vezérelte egy olyan szempont: 
felfedeztünk, felfedezünk adott esetben egy ag
rárius népességet, egy társadalmi élet alatti, 
történelem alatti névtelen népességet, és meg
próbáljuk írói, szociológiai eszközökkel, vala
mint politikai elképzelések bekapcsolásával 
emancipálni, emberi, politikai minőséghez 
juttatni. Volt egy a megismerést vezérlő ér
dek, amely egy társadalmi kategóriához kap
csolódott, erre épült egy társadalomkép, vagy 
erre is épült. Én, sajnos, nem találom a hat
vanas-hetvenes évek fordulóján elindult szo
ciológiánkban, illetve például a Magyarország 
felfedezése köteteiben azt a bizonyos vezérlő 
szempontot, amelyik e köteteket, publiciszti
kákat vizsgálatokat valamilyen közös eszmei, 
szemléleti, koncepcionális szempont alapján 
összefogná. A Magyarország felfedezése szám
talan témával foglalkozott. Kiderült. ugye, 
hogy most nem arról van szó nálunk, hogy 
egy népességet kell felfedezni, emancipálni, ha
nem társadalmi életünkben a diszfunkci ona
litásmak millió tünete adódik, ezek a tünetek 
a maguk módján mind ezt tükrözik. De nem 
állt össze, hadd mondjam ki, koncepcióvá is, 
amennyiben van koncepció, az valahogy té
zisszerű és általános. Ismételgetjük azt, hogy 
„demokratikus részvétel”, „beleszólás”. „a 
közélet kiteljesítése” és így tovább, de ezeknek 
— és ez már a politika témája — empirikus 
kritériumai, azt hiszem, nincsenek. Ez túl
mutat az értelmiség problematikáján. A ren
dező szempontok hiányát mutatja.

Pelle: A harmincas években gyakorlatilag 
egv antagonisztikus társadalommal állt szem
ben a magyar értelmiség, az ilyen, újságcik
kekben is megnyilvánuló meghatározások, 
mint a „hárommillió koldus országa”, igazak 
voltak. . . E koncepciók. . .

Riporter: ... ha nem is a hárommillió ol
vasó állt mögöttük. . .

Pelle: ...a „hárommillió koldus” érdeke 
azonban valóban ott állt Erdeiék könyvei 
mögött. Most meg nem tudjuk pontosan, 
hogy ki áll a különböző újságok mögött . . .

Papp: És nemcsak az újságok mögött, ha
nem egyáltalában. Amikor olyan fogalmakat 
használunk, hogy „populáció” — ami dolgo
zót jelent lényegében —, akkor nem fejeződ
nek ki azok a rétegérdekek megfelelő orgá
numokon keresztül, amelyek egymással 
szembesülve olyan képet alkothatnának, ami 
ennek a fejlődésnek egy lényeges eleme len
ne. Ez egy jelentékeny probléma.

Lázár: Én látok talán egy rendezőelvet;
például a Magyarország felfedezése sorozat
ban csúcsosodó szociografizáló-társada
lomvizsgáló munkálkodás mögött. Felismer
tük ugyanis, a gazdálkodás külterjes fejlesz
tésének szakasza véget ért, és az intenzívebb 
fejlesztési szakasz következett el, ahol az in
tenzívitás nem a növekedés gyorsaságára vo
natkozik. Éppen ellenkezőleg, lehet, hogy a 
növekedés lassulóban lesz, de a lényeg az, 
hogy merőben új helyzetben kell vizsgálni a 
gazdasági és politikai tényezőket egyaránt. 
Hogy ezt mennyire ismertük fel, mennyire 
nem, azon sokat lehetne töprengeni, ma ta
lán túlságosan baj, hogy a konkrét gazdasági 
és az ezekből következő társadalmi gondja
ink túl nagy hányadát említjük úgy, mint 
hogy a világpiaci változásokból következik. 
Ezek a változások ordítóak, de ha az ará
nyokat keressük, hogy például mennyiben a 
cserearányromlás és mennyiben a saját gaz
dálkodásunk rossz hatékonysága okozza a 
mai konkrét gondjainkat, akkor bizony a sa
ját házunk táján is kell söprögetnünk. Ez 
persze, nem feltétlen egy olyan koncepció 
amit Papp Zsolt hiányol, hanem egy kiindu
lási alap, amiben azonban többé-kevésbé 
megvan az egyetértés, akár a közgazdászokat, 
akár a legfelsőbb politikai vezetést, akár a 
szociografizáló értelmiség kvázi szalonjait 
nézem.

Papp: Amit Lázár István mondott, azt én 
úgy hosszabbítanám meg, hogy az extenziv 
szakaszról az intenzív szakaszra való áttérés 
számos következménnyel járt. Ezek közül az 
egyik, azt hiszem az, hogy minél több lehe
tőség, minél több kezdeményezőkészség, 
minél több önállóság helyeződjék át a tár
sadalmi élet államtól nem szervezett szférái
ba. Más oldalról az elmúlt tíz év szociológiá
ja és szociográfiája azt tanítja, hogy hazánk
ban rendületlenül túlzott az államigazgatási 
ráhatás. És a problémák ott sűrűsödnek, 
hogy erre a mozgástér nem kellően biztosí
tott. Ebből számos visszás, paradox, sokszor 
komikus helyzet adódik.

Lázár: Kétségkívül egyszerűbb volt a szo
ciografizálásnak az a hatvanas években el
kezdődött szakasza, a tényfeltárás állt a 
középpontban. Ez önmagában. . .

Riporter: ... önmagában is újdonság volt.
Lázár: Elértünk nehezebben körülhatárol

ható terepekhez, és én a kockázat főbb té
nyezőit nem ott látom, hogy betörik a fejed 
az igazmondás következtében — voltak ilye
nek is, retorziók is, bár ezekből olykor még 
profitálni is lehetett, hiszen így még na
gyobbat csattant az ügy —, de tulajdonkép
pen jelentősebb kockázati tényező az az 
anyagi és — második helyre tettem — szel
lemi befektetés, amit egy igazán intenzív 
szociográfia megírása jelent. Igaz persze, 
hogy olykor a honorárium is, amit nem 
annyira forintban értek, mint társadalmi 
tekintélyben, nagyobb lehet annak számára, 
aki vállalja a terepmunka kockázatait. . .

Riporter: Sok mindenről beszéltünk itt. Ho
gyan lehetne mégis összefoglalni valamiféle 
lényegét ennek az eléggé szétfolyónak tűnő 
beszélgetésnek?

Lázár: Van társadalmi munkamegosztás,
amelyben különböző szerepkörei nyílnak szo
ciográfusnak, írónak, elméleti szakembernek, 
politikusnak. A munkamegosztás szükségsze
rű, az egyetértés nem mindig szükségszerű, 
lehetnek ellentétek, viták is. A kiegyenlítő
dés, a találkozás, az eszmecsere fórumai az 
izgalmasak. Pontosabban: az az igazán izgal
mas, hogy vajon az egész ország ilyen fó
rummá válik-e, ahol meg tudjuk beszélni 
közös gondjainkat?! . . .
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