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Könyvszemle

írások az érzékeny pedagógust jó dia-
gnosztának mutatják: a kortárscsoport és 
a gyökértelenedés kérdése a nemzetközi 
pszichológia egészében hasonló pedagógiai 
megfigyelések révén vált elismert témává. 

a két évtized elõtti akadémiai székfoglaló 
Balázs Béla identitás-alakulásának elemzése 
révén válik ma újfent érdekessé. nem a 
pszichologizáló pszichológus, hanem az 
érzékeny kultúrtörténész szól itt, a zsidó-
magyar identitás, a kommunista-polgár és 
mûvész-tudós dilemmák igen érzékeny 
elemzését adva, egy évtizeddel ezek divatja 
elõtt. a talán nagy ember (Balázs) elemzése 
megmutatja, mi is a hozama a sok kis em-
ber válságait kutató kérdõíves és egyéb 
módszereknek. 

a mai én-pszichológiából Pataki köny-
vének legfõbb hozadéka az elbeszélõ 
konstruktivista felfogások igen alapos 
bemutatása több áttekintõ tanulmányban. 
Mindebben – már csak saját identitáskutató 
életmûvének hagyománya miatt is – az 
önújraírás mozzanat izgatja igazán az, aho-
gyan magunkat új perspektívákból újraírjuk. 
számos empirikus munkát is bemutat a kö-
tet, de bevallom, az elméletértékelõ és az 
esszéista Pataki érdekesebb számomra, mint 
a konkrét vizsgálatok eredményei. 

az esszéíró pedig koherens szerzõ, s 
koherens saját tudománypolitikusi identitá-
sával is. naprakész, mindig igyekszik a leg-
frissebb irodalmat is beledolgozni írásaiba, 
eközben azonban szkeptikus az újításokat 
illetõen. Visszatérõ félelme a divat, az, 
hogy amit oly lelkesen üdvözlünk (kogni-
tív fordulat, elbeszélõ minták, érzelmi for-
radalom), miként a jelszavak is elárulják, 
nemcsak túlzó divatok-e az emberi viselke-
dés és élmény teljességének értelmezésé-
ben. Valószínûleg így van, de ettõl még nem 
kellene olyan szkeptikusnak lenni.

Még az is lehet ugyanis, hogy a hozzá 
hasonló társadalomtudósok bevezette 
reflexió révén voltunk mi mégiscsak 
szerencsésebbek az utóbbi két évtized 
identitás-malmaiban. Mi „csak” a saulus-
Paulus váltásokon vitatkoztunk, mint tette 
már Mészöly Miklós nyomán Mérei ferenc 
a hetvenes években, szomszédaink viszont 
sokszor nem túl békésen igencsak szétvál-
tak, öröknek tûnt identitásaikat adva fel. a 
Pataki által félt „tudományos divat”, amilyen 
az identitáskutatás is, hozhat pozitívumokat, 
mint maga a kötet bizonyítja. (Osiris Kiadó, 
Budapest, 2001. 425 o.)
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Munkaerõpiaci tükör – 2001

a sorozatnak tervezett évkönyv eddig meg-
jelent két kötetének azonos a szerkezete. 
az elsõ fejezet áttekintést ad a magyaror-
szági munkaerõpiac aktuális állapotáról, 
a második egy-egy kiválasztott területet 
mutat be sokrétûen. a harmadik fejezet a 
munkaerõpiac jogi, intézményi környeze-
tében bekövetkezett változásokat elemzi, 
a negyedik a munkaerõpiaci statisztikákból 
ad válogatást. a kötetet bibliográfia zárja, 
amely évente más-más kiadványokra fóku-
szál.

a közelmúlt munkaerõpiaci változásainak 
rövid, tömör összegezése során a szerzõ 
a világgazdaság, illetve az európai unió 
foglalkoztatási helyzetében beállott módo-
sulások összefoglalását követõen részlete-
sebben tárgyalja a hazai viszonyok alakulá-
sát. a jelentõs, 5 %-ot meghaladó gDP nö-
vekedés ellenére a foglalkoztatás bõvülése 
szerény, 1 %-os mértékben emelkedett. 
a munkanélküliség ugyan csökkent, de 
– mint a kötet más tanulmányaiból látható 
– elsõsorban az ellátási feltételek szigor-
odása miatt. tartósan magas a gazdaságilag 
inaktívak aránya, ezen belül is a háztartásba 
reményvesztetten visszavonultak hányada. 
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a gazdaságilag elmaradott térségek relatív 
foglalkoztatási pozíciója a rendszerváltás 
óta folyamatosan romlik, a regionális kü-
lönbségek növekednek.

a Közelkép idei témája a munkanélkü-
liek jövedelemtámogatása. tíz szerzõ öt 
fejezetben ad számot a munkanélküliek 
jövedelem-támogatásáról a fejlett piacgaz-
daságokban és a posztszocialista átmenet 
országaiban, továbbá a hazai  jövedelemtá-
mogatás szabályairól és annak finanszíro-
zásáról, az ellátás célba juttatásáról, annak 
munkaerõpiaci és jövedelmi hatásairól, a 
legutóbbi változtatások fogadtatásáról.

a nemzetközi tapasztalatokat taglaló 
rész legfõbb tanulsága, hogy a megoldások 
igen széles skálán mozognak, olyannyira, 
hogy gyakran össze sem hasonlíthatók 
egymással. Minden országnak magának 
kell megtalálnia a munkanélküli-ellátás 
társadalmilag méltányos, gazdaságilag elvi-
selhetõ, a szolidaritás követelményének is 
eleget tevõ eszközeit és mértékét.

a tanulmányok bemutatják a hazai 
munkanélküli ellátási rendszer gyakorlati 
mûködését. a felszínen tapasztalható jelen-
tõs mozgások ellenére a mélyebb vizsgála-
tok arra utalnak, hogy a munkanélküliek 
összetételére, az érintettek körére egyfajta 
stabilitás jellemzõ. a tartósan munkanélkü-
liek gyakorlatilag képtelenek visszakerülni 
az elsõdleges munkaerõpiacra. Õk jobb 
esetben körforgásban vesznek részt: a 
támogatott munkahelyeken megszerzett 
rövid jogosultsági idõ ismételten lehetõséget 
ad számukra, hogy átmeneti idõre vissza-
kerüljenek a munkanélküli státuszba. 
rosz-szabb esetben szem elõl vesztik õket, 
s feltehetõleg alkalmi, illegális munkákból 
tartják fenn magukat. a nem tartósan munka-
nélküliek túlnyomó többsége is csak ideig-
lenesen tud elhelyezkedni az elsõdleges 
munkaerõpiacon. a munkanélküli-ellátásért 

jelentkezõk zöme már volt munkanélküli, 
esetleg több alkalommal is. 

a hivatalos követéses vizsgálatok ugyan 
viszonylag kedvezõ fejleményekrõl tudósí-
tanak, azonban figyelembe véve a foglal-
koztatás szintjének igen lassú emelkedését, 
logikai ellentmondásnak tûnik a munka-
nélküliség látványos csökkenése. a helyzet 
ellentmondásosságára utal, hogy miközben 
csökkent a munkanélküli ellátáshoz jutó 
háztartások aránya, a munkanélküli taggal 
rendelkezõ háztartások relatív jövedelmi 
helyzete romlott a ’90-es évtizedben. 

a kutatások eltérõ módszerek alkalma-
zásával tárják fel a munkanélküli ellátás 
sajátosságait, a módszerek sokfélesége 
mellett a kutatók összecsengõ következte-
tésekre jutnak: a munkanélküliségi ellátó 
rendszerben a változás – szigorítás – állan-
dó. az elmúlt több mint egy évtizedben 
nem jött létre a jogosultság feltételeiben 
és mértékeiben stabilnak minõsíthetõ, 
kiszámítható, biztonságos rendszer. az 
ellátási rendszer mûködését a társada-
lom különbözõ szereplõi – politikusok, 
gazdaságpolitikusok, gyakorló munkaügyi 
szakemberek, kutatók – eltérõen ítélik meg, 
s a kívánatos változtatások mibenlétében 
sincs egyetértés.

a kötet a kiemelt témában szerencsé-
sen ötvözi az aktuális helyzetképet és a 
gazdaságtörténeti mélységû tematikus 
áttekintést. Évi rendszeres megjelenteté-
sével elérhetõ, hogy a jelenkor érdeklõdõi, 
gazdaságpolitikusai, valamint késõbbi ko-
rok kutatói számára hiteles korrajz álljon 
rendelkezésére a piacgazdaságra történõ 
áttérés korszakának foglalkoztatási prob-
lémáiról. (MTA Közgazdaságtudományi 
Kutatóközpont – Országos Foglalkoztatási 
Közalapítvány, Budapest, 2001. 320 o.)
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