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E z e r  é v ,  3 0  m i l l i á r d  f o r i n t
A parlamenti albizottság elnöke a magántőkében bízik

Pál Béla, az albizottság elnöke adókedvezményeket sürget
V E L L E D I T S  É V A  F E L V É T E L E

1996 augusztusa, az ezeréves ál
lamiság megünnepléséről szóló 
kormányhatározat megjelenése 
óta viszonylag sok szó esik a 
magyar millennium tervezett 
programjáról. Ismeretes, hogy a 
múlt, a jelen és a jövő hármas 
egységére felfűzött koncepció 
nemcsak a kézzelfogható, fizi
kai valójukban is megjelenő 
eredményekkel számol, hanem a 
szellemi örökség ápolása, a jeles 
évfordulók megünneplése is 
fontos része az elkövetkező há
rom év eseménysorának.

Az első perctől világos volt: a 
kormány elzárkózik attól, hogy 
a millenniumi programok céljá
ra elkülönítsen egy négy éven át 
-  1997 és 2000 között -  szabadon 
felhasználható keretet. A külön
féle beruházások, események fe
dezetét mindig az aktuális év 
költségvetése biztosítja, gyakor
latilag tehát az illetékes tárcák 
(elsősorban a kulturális, részben 
a környezetvédelmi) lobbyké- 
pességétől függ, haladhat-e a 
munka.

A laikus aligha képes megbe
csülni, mennyibe kerülhet egy 
ilyen szerteágazó program. Az 
összeg valóban hatalmas: min
dent egybevéve harmincmilli- 
árd forintra rúg. Mindent ter
mészetesen nem kell a hivatalo
san egyébként sem létező mil
lenniumi keretből fedezni. A 
Szent György tér -  még a mille- 
centenárium idején elmaradt -  
helyreállítására például egy má
sik határozatban különített el 
4,5 milliárd forintot a kormány, 
mely összeg a volt Honvédelmi 
Minisztérium épületében létre
hozni tervezett Neumann János 
Multimédia Központ és Digitá
lis Könyvtár másfél milliárdos 
költségeit is magában foglalja. 
(Az összeg nagyságát mutatja, 
hogy az 1998-as költségvetés 
tervezetében mindössze 450 
millió forint jut a Szent György 
téri munkákra, így ha a felada
tot valóban el akarják végezni, 
akkor 1999-ben és 2000-ben lé
nyegesen többet kell erre áldoz- 
nia.az államnak.)

Ugyancsak kiemelt jelentősé
gű beruházásnak számít az új 
Nemzeti Színház felépítése, 
amelyhez a közadakozásból 
összegyűlt 1,6 milliárd forint 
mellett 1997 és 2000 között to
vábbi nyolcmilliárdra van szük
ség. Külön gondot okoz, hogy a 
hozzáértők úgy látják, a szorító 
határidők ellenére a költségve
tési törvényben mindmáig nem 
stabilizálódott a beruházás 
helyzete. Még nehezebb a Szent 
István-bazilika esete: a tizenkét 
éve tartó rekonstrukció során 
eddig a munka húsz százalékát 
végezték el, a többire az ezred
fordulóig hátralévő időben kel
lene sort keríteni.

A Millenniumi Emlékbizott
ság titkársága által összeállí
tott, az 1997-es ráfordításokat is 
tartalmazó igénylista szerint a 
királyi és a királynői emlékhe
lyek műemléki helyreállítására 
négy év alatt a két illetékes tár
ca költségvetéséből összesen 2,5 
milliárd forintra lenne szükség, 
a programba bekerülő körülbe
lül harminc Árpád-kori kis- 
templom rekonstrukciója pedig 
260 millióból oldható meg. To
vábbi 105 millióba kerülne a

Hősök terén a millenniumi em
lékmű felújításának folytatása, 
míg a három kiemelt országos 
múzeum rekonstrukciója -  az 
1994 óta erre fordított 5,7 milli
árd forint után -  további 7,6 
milliárdot igényelne.

Ami az új nemzeti kulturális 
intézményeket illeti, a Károlyi
palotában létrehozandó Magyar 
Irodalom Háza körüli munkála
tok már tavaly megkezdődtek; a 
program maradéktalan végre
hajtása mintegy 1,9 milliárd fo
rintba kerül. Az ugyancsak ta 
valy megalapított Kortárs Mű
vészeti Múzeum fejlesztéséhez 
82 millióra van szükség a követ
kező három évben, míg a Ma
gyar Fotográfusok Házának lét
rehozása 95 millióból 1999-ig 
megoldható. Ezeknél lényege
sen nagyobb falat a hazai köz
könyvtárak összekapcsolása egy 
egységes számítógépes hálóza
ton keresztül: ehhez összesen 1,6 
milliárd forintra van szükség. A 
rendszer kiépítését 1998-tól vél
hetően a kulturális szaktörvény 
alapján finanszírozzák.

A hivatalosan beruházási jel
legű ráfordításoknak nevezett 
összegek m ellett eltörpülnek 
azok a számok, amelyek meg
mutatják, mennyibe kerülne a 
szellemi örökség ápolása. Ezeré
ves művelődéstörténetünk leg
jelentősebb évfordulóinak me
günneplése összesen 195, az 
1848-49-es forradalom és sza
badságharc évfordulóiról való 
megemlékezés 350 millió forint
ból oldható meg. A külföldi kul
turális rendezvényeken, kiállí
tásokon -  például az 1999-es 
Frankfurti Könyvvásáron -  való 
részvétel ugyanakkor már elen
gedhetetlenné teszi az idegen- 
forgalmi források bevonását is.

-  A millecentenáriumi év ta 
pasztalatai alapján az Or
szággyűlés kulturális bizottsága 
mellett működő millenniumi al
bizottság nem véletlenül szor
galmazta, hogy idejében szüles
sék meg az ünnepségsorozatról 
szóló korm ányhatározat -  
mondja Pál Béla, az albizottság 
elnöke, aki úgy véli: az elmúlt 
másfél évben megfelelő ütem
ben folyt az ezredéves évforduló 
előkészítése, a munka kellő tá r
sadalmi nyilvánosságot iá ka
pott, de tagadhatatlan, hogy a 
neheze csak most jön. Áz elnök 
szerint mielőbb világossá kell 
tenni, hogy milyen források áll
nak rendelkezésre a költségve
tésen belül, és hogy milyen 
összegekkel tudnak részt venni 
az önkormányzatok a progra
mok finanszírozásában. Mint 
mondja, Esztergom és Veszprém 
jó példával járt elöl, az utóbbi 
városban például éppen a na
pokban alakult meg a helyi mil
lenniumi emlékbizottság, amely 
az elkövetkező években koordi
nálni kívánja a nagyszabású 
tervek végrehajtását. A helyi 
társadalmi szerveződések és az 
önkormányzatok csatlakozását 
a központi programokhoz azzal 
a pályázati rendszerrel kívánják 
segíteni, amelynek részleteit a 
jövő év elején hozzák nyilvános
ságra. A pénz azonban vélhető
en még így sem lesz elég. Pál Bé
la ezért halaszthatatlannak  
tartja, hogy a kormány és a par
lament mihamarabb teremtse 
meg a kedvezményeknek azt a 
rendszerét, amely a tőkeerős 
magánvállalkozókat is a prog
ramok finanszírozására, a tá r
gyi örökség megújításának segí
tésére ösztönözné.

N. Kosa Judit

F e d e z z ü k  f e l  E u r ó p á t !
A múlt, különösen a közös múlt, 
mindig utólag születik, ponto
sabban megrendelésre készül. 
Mert az általunk ismert törté
nelem aligha létezhetne a törté
nészek gondos műhelymunkái 
nélkül. Jól példázza ezt a ná
lunk az Atlantisz Kiadó gondo
zásában megjelenő Európa szü
letése című uniós könyvsorozat 
is, amelyből lassan m ár vagy fél 
könyvespolcnyit vásárolhat 
össze a magyarul olvasó. Ami 
annál is érdekesebb, mert, lévén 
nemzetközi a sorozat, szinte a 
német, az olasz, a francia, a 
spanyol és az angol kiadásokkal 
egyidejűleg -  mint tudjuk, egy
két év ilyen ügyekben nem so
kat számít -  itthon is tájékozód
hatunk.

Tájékozódásról persze csak 
némi túlzással beszélhetünk, 
m ert a francia történész, 
Jacques Le Goff  szerkesztette 
könyvek semmi olyasmit nem 
tartalm aznak, legalábbis az 
úgynevezett történeti tényeket 
tekintve, amiről korábban már 
ne olvashattunk volna, akár 
magyarul is. Mégis jó, ha újra 
felmondják nekünk a régi lec
két. Például a szalonokban szü
letett felvilágosodásról, elvégre 
a kelet-európai ember, főként, 
ha értelmiségi, mint tudjuk, hi
vatalból is aufklárista. Az sem 
baj továbbá, ha ismét olvasunk 
az Európát egészen a legutóbbi 
időkig fenyegető éhségről, meg 
a mindig j óllakás határtalan 
öröméről, hiszen a gyomor kor- 
gása mifelénk sem teljesen is
meretlen háttérzaja a magas

kultúrának . Az efféle ke
let-nyugati párhuzamok és a 
történelem leckék átism étlése 
mellett azonban van egy két
ségtelen értéke a sorozatnak. 
Mégpedig az esszéforma, és az 
ebből adódó m egnövekedett 
szabadsága a történész íróknak, 
és persze nem utolsósorban e 
gondolatkísérletek olvasóinak.

A szürke és szokványos té
nyéktől történő elrugaszkodás 
talán legjobban az Európa és a 
tenger című kötetben érhető 
tetten. Nem véletlen, hogy ép
pen Michel Mollat du Jourdin 
munkája tekinthető a sorozat 
eddigi legérdekesebbjének. A 
francia történész Európát nem 
annyira kiterjedt szárazföld
ként, sokkal inkább tengerektől 
körülölelt kicsiny félszigetként 
látja. Hajósait, tengerészeit pe
dig nem az európai peremvidék 
lakóinak, hanem az európaiak
nak tekinti. Olyképpen, mintha 
a tenger igézete már a vasút 
előtti korszakban is lázba hozta 
volna Európa belső területeit, 
vagy mintha Európa mindig is 
városias lett volna, holott ennek 
ellenkezője, az erősen vidékies 
jelleg szinte a legutolsó évszá
zadig bizonyítható. Talán leg
tömörebben, és a lehető legmar
kánsabban az európaiság és az 
ázsiai jelleg különválasztásakor 
fogalmaz a szerző. Mondván, 
Európa a tengerre tekint, Ázsia 
pedig a hegyekre.

Érdekes gondolat(ok), de még 
izgalmasabb, hogy m iért ilyen 
fontos mindezt -  mindezeket -  
hangsúlyozni. Lehet, azért,

mert Európa jelentékeny része 
évszázadokon át a hegyek közé 
zártan, legalábbis a tengertől 
elvágva élte mindennapi életét. 
Talán azért is, mert mire az ipa
rosodás nyomán végre sikerült 
áttörni a hegyeken, az euró
paiak egyre behozhatatlan hát
rányba kerültek a világtengere
ken éppúgy, mint a világgazda
ság egészében. Mára Európának 
jobb híján csak a múltja ma
radt. Bár, tegyük hozzá, ez is 
elég irigylésre méltó némely vi
lágtájakon.

A könyvsorozatból kibonta
kozó európai múlt egy olyan régi 
világ, amely ilyenformán soha
sem létezett. Födrajzi, kereske
delmi és kulturális peremvidé
keket, a szárazföldtől elszigetelt 
virágzó partokat emelnek ezek 
az okosan megírt esszék az euró
paiság rangjára. Mondhatni, a 
mai, még inkább csak virtuáli
san létező Európa szellemi köz
pontjaiban élő és alkotó történé
szek formálják a jövendőbeli kö
zös múltat. Ez annyiban feltétle
nül szerencsés körülmény, hogy 
ami csak most születik, abban -  
elvileg -  mindenkinek lehet né
mi szerepe. Akár még az Európa 
politikai peremvidékén élők is 
beleélhetik magukat ebbe az új 
európai történetbe.

Ha végül mégsem sikerülne a 
tökéletes beilleszkedés, akkor 
még mindig megmaradnak ne
künk ezek a kedvezményes 
árukhoz képest kifejezetten fi
nom tapintású, s meglepően ke
ménykötésű eurokötetek.

Faragó József

A z elektronikus 
publikáció veszé lye i

Alkalmazott nyelvészek és nyelvtanárok 
véleménye az internetről

Az in ternet óriási lehetősége
ket re jt m agában a m agyar tu 
domány nemzetközi elism er
tetéséhez. A számítógép segít
ségével egy tudom ányos 
disszertáció a világ minden 
tá já ra  eljuthat, egy kísérlet 
eredm ényeit azonnal megis
m erheti a világ. Az elektroni
kus publikáció jóval olcsóbb 
és összehasonlíthatatlanul ha
tékonyabb, m int a hagyom á
nyos nyomdai sokszorosítás. 
H asznála ta  azonban súlyos 
veszélyeket is hordoz.

Mindez a M agyar A lkalm a
zott Nyelvészek és N yelvtaná
rok Egyesületének konferen
ciáján hangzott el, m elyen-a 
m agyar tudom ányos élet 
„e lek tro n ik u s” k ih ívása iró l 
esett szó. A szakem berek sze
rin t a korlátlan  hozzáférhető
ség szám talan  problém ával 
jár. A publikáció önálló életre 
kel az elektronikus rendszer
ben, bárk i m ódosíthat, változ
ta th a t rajta.

Nem védik szerzői jogok, te 
hát bárki „ellophatja”, a m a
gáénak tüntetheti fel. Az ellen
őrizetlen, d ile ttáns m unkák 
ugyanúgy felkerülhetnek a vi
lághálóra, m int a komoly tudo
mányos eredményeket ta rta l

mazó, ellenőrzött, lektorált ta 
nulmányok. Szükség lenne te
hát egy szakmai és etikai kó
dexre, amely tartalm azná az 
elektronikus publikációk meg
jelentetésének szabályait és 
megvédené a szerzőket az in- 
tem etkalózoktól. így például 
fontos, hogy az interneten köz
zétett publikációk egy info
bankban, elektronikus könyv
tárban  tartósan is hozzáférhe
tők legyenek, így az eredeti 
példány bárm ikor visszakeres
hető. Á tudományos eredmé
nyeket védjeggyel kellene el
lá tn i, hogy ille ték te len  ne 
használhassa fel azokat. A m i
nőség védelmében m árkajel
zést kellene bevezetni, amely 
m egkülönböztetné a komoly 
szakcikkeket az áltudományos 
m unkáktól. Felvetődött, hogy 
a legértékesebb tudományos 
m unkák esetében csak a beve
hető részek jelenjenek meg a 
képernyőn, a teljes anyagot 
csak egy in ternet-h itelkártyá
val, térítés ellenében lehessen 
elolvasni.

Csak ezekkel a feltételekkel 
lesz az elektronikus publikáció 
a tudományos m unka szakm a
ilag valóban elfogadott része.

B. M.

Bárótzi-Banga
-Szemethy

bAr ó t z i  S  A N D  O  R. 
B A N G A  F E R E N C  •  S Z E M E T H T  I M R E

A MOSTANI

A D E P T U S
V A G Y  IS

A SZá Bá DKŐMÍVESEK
VALÓSÁGOS TITKA

A kállítás a Helikon Könyves
házban (Bp. VI., Bajcsy-Zsi- 
linszky út 37.) január 15-ig te
kinthető meg, hétfőtől péntekig 
10 és 19 óra között.

Helyreigazítás
Bogácsi Erzsébet Ostromlott szín
ház címet viselő cikkében (1997. de
cember 5.), egy zárójeles félmondat
ban azt írja: „menesztettek” a kecs
keméti Katona József Színházból. 
Fél éve még csak úgy fogalmazott, 
hogy „megváltam” a színháztól. Ez 
ügyes kis csúsztatás volt a részéről, 
akkor nem szóltam. Most szólok. 
Egy éve én álltam fel önként és ala
pos okkal a kecskeméti rendezői 
székből. Ezt tudja ő is, én is, és jobb, 
ha az újságolvasók is tudják.

Harsányi Súlyom László

K E R N  h K O L T A I ÚJ FILMVÍG JÁTÉKA!

D E C E M B E R  1 1 - T Ő L  A Z  A L Á B B I  M O Z I K B A N :
ÁTRIUM, BARTÓK, BÁSTYA, CINEPLEX ODEON, CORVIN BUDAPEST FILMPALOTA, HOLLYWOOD MULTIPLEX, HUNYADI, KŐBÁNYA, METRÓ, SPORT, URÁNIA


