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Vörös Miklós

Fogyasztás és kultúra
l. rész: Fogyasztás, idő, történelem
Daniel Miller azzal az általa is merésznek tartott kijelentéssel indítja az Acknowledging Consumplion (A fogyasztás elismerése) című kötet bevezetőjét, hogy mára afogyasztás vált a történelem
mozgatóerejévé (Miller 1995: 1). Ennek az állításnak számos, egymást erősítő értelmezése lehetséges, de mindegyik egyenként is igazolja a fogyasztási szokások, a fogyasztói szubkultúrák és a fogyasztás mechanizmusai tanulmányozásának aktualitását és fontosságát. Először is, Miller hegeliánus megközelítése szerint a történelemnek még koránt sincs vége, csak más ellentmondások hajtják, mint korábban. (A marxi utópia, a kommunizmus gyakorlatba ültetése megbukott, de
Fukuyamának a liberális parlamenti demokráciák világméretű győzelméről aikoltott tézise sem állja meg a helyét.) A tőke és munka ellentétét felváltotta a fogyasztás és munka, illetve a fogyasztás
és termelés ellentéte: elsősorban immár nem a termelési viszonyok általlétrehozott osztályellentétek határozzák meg az egyének társadalmi státuszát, hanem sokkal inkább a fogyasztási szokásokban megnyilvánuló szimbolikus tőke. Más szavakkal, az ember ma már inkább ismerszik meg fogyasztásáról és stílusáról, mint munkájáról vagy foglalkozásáróL
Másodszor, ezzel összefüggésben az emberek egyre gyarapodó többsége számára nem a munkahelyén végzett munkája jelenti az önkifejezés elsődleges terepét, hanem különböző fogyasztói vágyainak megvalósítása. A fogyasztás többé nem pusztán a két munkavégzés közölti szabadidő eitültésének egy múdja, hanem a kreatív gondolkodás jellegzetes megnyilvánulása: maga is alkotó munka, mely rendszeres időráfordítást igényel (lásd Appadurai, a jelen válogatásban). A fogyasztás
ugyanis nem csupán az áruvásárlás aktusából vagy szolgáltatások egyszeri igénybevételéböl áll, hanem különböző, szervesen összekapcsolódó tevékenységek láncolatából: a fogyasztói vágyak felismerésétől és preferenciákba rendezésétől kezdve a fogyasztás megtervezésén és a megfelelő áruk vagy
szolgáltatások megválasztásáll át azok használatáig, élvezetéig és a tárgyi javak karbantartásáig, majd
elhanyagolásáig, elfelejtéséig vagy eldobásáig. A fogyasztási tevékenységsorozat időigényességének
megkésett felismerése kétségkívül maga után vonja a fogyasztást korábban pillanatszerűnek és ezáltal marginálisnak tekintett nézetek dekonstrukcióját.
Harmadszor, a fogyasztás jelentőségének elismerése arra késztet minket, hogy felülvizsgáljuk
mind a neoklasszikus, mind pedig a keynesiánus és marxista gazdaságelmélet termelésközpontú
szemléletét Ezek az elméletek, melyck vagy egy absztrakt egyén absztrakt szükségleteiből, vagy pedig egy gazdasági rendszer strukturális jellemzőiből indulnak ki, nem képesek számot adni a külön-
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böző kulturálisan meghatározott fogyasztási szokások piaci tranzakciókat és így a termelést is befo-

lyás;ló változatosságáról és változékonyságáróL M~ller tézise, miszerint egyr:_ inkább a ~~gyasztás
irányítja a termelést, és nem a már megtermelt termekekhez keres? ek a te~:lok megfel,elo, fogy~z
tókat, empirikusan is alátámasztható: a piackutatók a nyolcvanas, evek e~~j~tol kezdve p,eldau~ kenytelenek voltak felhagyni a jövedelmi helyzethez vagy a foglalkozashoz katott fogyasztm alaptípusok
merev kategóriarendszerének alkalmazásával, mivel a fogyasztási szokások az életmód _és az él~tstí
lus változékonyságával együtt gyakran előre kiszámíthatatlan módon változna~ _Ma m~r ~em ~1tka,
hogy ugyanaz a fogyasztási javakat termelő cég különböző márkanevek futtatasaval ~as es mas fogyasztói körök kegyeit próbálja keresni. Az csak egy ironikus adalék, hogy számos, Újonnan bevezetett márkanevet azonnal a patina aurájával igyekeznek körbevonni, hogy aztán néhány év múlva letűnjenek a gyorsan változó fogyasztói piac színteréről.
; .
, .. ,
, . ,
Negyedszer, a fentiekből következGen ~emcsa~ a f?gyas_ztás jelensegel ~g~n~eln:~ a, kora~?~al
jóval nagyobb figyelmet, hanem a fogyaszta sz~melye 1s a t~rsadalom~tat~s~.VJ.zsgalodaso~ kozeppontjába kívánkozik. A fogyasztás és az identitas ka?csolatának ~tatasa,~l~nosen .az anti~odern
(posztmodern) identitáspolitika különböző változatamak hetvenes evekvege~ol meg~1gyelheto elt~r~
jedése miatt vált relevánssá és aktuálissá. A történeti hagyományok~t, a~tent~u~ ~ok~r,eket, va~as1
megújulást, bölcs tanítómestereket kereső mozgalmak, illetve a n_~ml, faJI, et~km Jd,en~tas~~: b~s:
kén néha militáns hévvel vállaló csoportok egyaránt új fogyasztOl magatartasforrnak letrejottet idezik ~lő. Az identitáspolitika üzleti érdekekkel való keveredése azonban különösen az urbánus ifjúsági
szubkultúrák és a környezetvédő csoportok alternatív életmódjainak kívánatos fogyasztási szokásokká transzformálásában érhető tetten. Az amazóniai indiánoktól vásárolt természetes alapanyagokból
készített kozmetikumokat áruló Body Shop üzletlánc példája mutatja, hogy a harmadik (sőt a ne~e
dik) világ bennszülöttjei gazdasági támogatásának ;,szocialista" ~~~éje és az ,ag~ess~ _marketmg
"kapitalista" gyakorlatamilyen szépen megfér egymassal, ha a politikal korrektseg fiZetakepes kereslettel párosul.
.
. .,
Ötödször: nyilvánvaló, hogy ma már nemcsak a gazdaságilag fejl~tt ors~á~ok pol?á~m~ak ~nVJlegiuma az, hogy sze~élyes identitásuk~t .~ .fogy~sztási s~káso~ ~egval~ztas~val1~ ~ejeze~re}~~tas
sák. A harmadik Világ szegényebb regimban IS lehetsegesse valt a.~alasztas kv;u:1~~e~e~ekű fogyasztási cikkek közül, bár az tagadhatatlan, hogy a fejlett euroatlanti es csendes-oc~~~ ter~~gben .az
anyagi lehetőségek összehasonlíthatatlanul nagyobb mozgásteret adnak a fogy~szt011d~ntitas ~lib
rálására. Amermyiben azonban a fogyasztást a fentiekben megfogalmazott modon szeleseb~ ~rt~
lemben definiáljuk, beleértve a megszerzett értékes tárgyak gondos ápolását és karb~nt~rtasat IS,
akkor nincs szükség nagy képzelőerőre annak belátásához, hogy egy _feljavít~!t, harmm~eve~ F?r~
Mustang, használt ruhadarabok jól megválogatott együttese va'lj akar" e~ tobb e~~r teteiből ~l~
söröskupak-gyűjtemény is milyen egyedi, mé~~ kellő,képpen egy~rte~u tar~adalm1 Jelent~ssel b1~o
identitásról árulkodik. Mindezek a fogyasztOl szokások arra kesztet1k a tarsadalomtu?os?ka~ e~
a kultúrakutatókat, hogy újragondolják a "fogyasztói társadalomról" ~kotott ~orabb1, kisse
sztereotipikus nézeteiket. A karate, a world music, a naci on~us, a_roman~1~s ~raz~~ sza?pan?perák és a buddhista szemléle t (hogy csak néhány kiragadott peldat emhtsek) vilagmeretu ter!ed~s~nek
korában azt ugyanis egyre kevésbé lehet komolyan állítani, hogy a különböző új fogyaszt~SI szoká~o~
megjelenése egy adott társadalomban egyfajta "amerikanizálódásnak" nevezett globális kulturahs
homogenitáshoz vezet.
.
,
,. .
,
,
.,
Az itt vázlatosan felsorolt társadalmi gyakorlatok es kulturál1s jelensegek a nyolcvanas evek elejetől kezdődően egy jól érzékelhető erjedéshez ~ezettek ~ társada~omtudo~ányo~ é~ a történ~tírás világában. Egyes értékelések szerint a fogyasztas ku~t~sa egyfajt~ para~~gm~valtast ere~m:nyezet;
például a szociológia, a kaltúratörténet és a gazdasagi antropologm területen: a termeleskozpontú
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individualista, utilitariánus, pozitivista vagy éppen strukturalista és a rendszerszerűséget hangsúlyozó
elemzéseket fokozatosan felváltották a fogyasztásközpontú kulturalista, fenomenológiai és interpretív jellegű tanulmányokJ Különösen érdekes, hogy az utóbbi években még a hagyományosan pozitivista, kvantitatív, "laboratóriumi" vizsgálatokat preferáló piackutatási tanszékeken is egyre gyakrabban alkalmaznak az etnográfiai terepmunka módszerét előnyben részesítő kultúrszociológusokat,
és megjelentek az interpretív antropológia és a kritikai kultúrakutatás művelői is (Belk 1995: 61).
AReplika jelen számmal kezdődő, "Fogyasztás és kultúra" címet viselő sorozata ezekbe az új
katatásokba enged bepillantást. A különböző fogyasztói (szub)kultúrákkal foglalkozó, illetve a "fogyasztói társadalom" terjedéséről szóló történeti és elméleti munkákat ismertető, esettanulmányokat
közlő tematikus blokkok sorában először a fogyasztás és az idő kapcsolata, a fogyasztás történetisége
kerül terítékre. A következő alkalommal olyan írásokat mutatunk be, amelyek a fogyasztásnak az
államszocialista társadalmakban betöltött, a pártállami hatalmat hol legitimáló, hol pedig felforgató
szerepét elemzik. Ezután a fogyasztás és identitás kapcsolatát vizsgáló tanulmányokat közlünk, különös tekintettel a nemi szerepekre, etnikai identitásokra, alternatív életmódokra építő fogyasztói
szubkultúrák utóbbi húsz évben mutatkozó világméretű elterjedésére. A késóobiekben külön tematikus blokkok foglalkoznak majd a fogyasztás néhány, megkülönböztetett figyelmet érdemlő jelenségével, a divattal és a turizmussal, a reklámmal és a piackutatással is.
A "Fogyasztás és kultúra" sorozat első részében, e bevezetőt követően, négy tanulmányt találhatnak az olvasók Arjun Appadurai a fogyasztási szakásakkal kapcsolatos társadalomtudományi gondolkodás egyik régi hiányát pótolja, amikor áttekinti a fogyasztói tevékenységek idődimenziójának néhány jellegzetes esetét az ismétlődés és szokásszerűség hatalmától kezdve a divat, a nosztalgia és a fantázia szerepén át a fogyasztás időigényes munkafolyamattá válásáig. Colin Campbell 1987-ben
megjelent, Max Weberrel polemizáló, a "protestáns etika" tézisét kritikai módon kiegészítő The Romantic Ethic arul the Spirit of Modem Conswnerism című, azóta klasszikussá vált művébó1 két fejezetet
közlünk. E fejezetek a fogyasztói társadalom eredetét kutató történeti szociológiai és kaltúratörténeti
szakirodalom egy-egy nagy figyelmet kapott problémáját tekintik át: egyrészt a "fogyasztói forradalom" definiálásának, periodizálásának és lokalizálásának nehézségeit, másrészt a fogyasztási hajlandóság és a fogyasztói étosz kialakulásának magyarázatait. A tematikus blokk zárótanulmányában Zentai
Violetta azokat a nyolcvanas évek elejétől kezdődően egyre nagyobb számban megjelenő, elsősorban
brit és amerikai kultúrtörténeti, historiagráfiai irányzatokat mutatja be, amelyek a fogyasztói vágyak
eredetét és a modern fogyasztóikultúra kialakulásának okait kutatják. Ez az összefoglaló esszé Campbell klasszikus írását is kontextusba helyezi: megmutatja, hogy számos más, az elmúlt tizenöt évben
megjelent történeti munka is az ő téziseihez hasonló következtetésekre jutott.
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Miközben a Frankfurti Iskola kritikai elméletének és a kritikai kultúrakutatásnak a fogyasztásközpontú elemzés például kezdettől fogva szerves részét képezte Qásd a Replika 11-18. számának kritikai kultúrakutatásról szóló blokkját).
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