SZEMLE
BERTELSMANN .FÖLFEDEZI EURÓPÁT
Bertelsmarina kontinens más,ddikinédiabiroclálma; eros ver~
senybedáiélsÓhelyért.AGüt'ersloh~i (Rajna-Pfalz, NSZK)
kis kiad6a.Bib,liábólgazdagodott n:eg.Ölett ~·.~ideoniták
európaiförgalmazója, azéazamerikaiprotesiánsmozgalomé, amdya's~állodaszobákban világsierte elhelyezi esti 01vasmány,UI aBibliát.
Európáfígazából még csak 1989 után fedezte föl-':Iegalábbisak~letifelét: Bertelsrnarin volt aza kiadó~arnely az
egykoripáglaRok~t(köztüka~épszabadságot) Magyarországonwivatizálta. Bertelsmánnazóta jobban figyel ránk,
mint aielőttMinap Magyarország is meghívást kapott a
Bertelsmarir1Alapítvány díjkids:hására.
Adíjata legjobban menedzseIt helyi oktatásirendszernek
ítéltékoda.•. Új~Zéla~di,n0f\'~g;~kót,.h?llan~i.~anadai iskolák és helyható~ágok versengte~érte,aném,etekmellett.Jv1a
gyaror~z~~~ól Budapest-gjfJest,illetv~ a~álta1a fönntattoft
Babits?imnaziumnevezett: Akülf?ldiek díját egy kanadai
önkormányzat és iskolaköi'zetenyerte.Az indoklás szerint
azért, n:ert. isk?lai menedzsmenfj~ből egy megújuló .német
iskolarendszer a legtöbbet tanulliatja,...
.
'
Az alapítvány - ésfÓ kurátora, Reinhard, Mohn ~, erre
helyezia.han~súlyt. A sikeresrnédiabirödaloni,vezető men~
dzsere úgy~?n4olja, hogy az okt~tásbÓh ami fontosabb.; mint
a média,amenedzSerszemlélet hiápyzik. Mindénégyütt van
a megújüláshoz, hangsúlyozta a díjkiosztó Ünnep~égeri, mindennud~p~~Ismerjük asikerhez vezető utakat. TalánTsak a
készséghianyzik belőlünk, hogy a kultúrában és ~z oktatásban ugyáhaztatapasztalatot hasinosítsuk;amia'gazdaságban sikerre vitt. Erre ösztönöz az ala.pítVány díja(ainiriémet
márkábansem kevés, kelet-európaiszegénységünkrőr nem
szólva).
'
A díjkiosztó ühnepséget aZ a gaidagságjellem,ezte, am.ely
megengedhetimagának apuritári eleganciát. Gütersloh - az
alapítványi'siékhely - romjaiből varazsolódottvissza 17: sZá-.
zadi németkisvárossá a Világháború után. Bertelsm.annn minden - vagy legalábbis m.ajdnem nlinden; A "kult*rház"
- német l11intárapeisze.ez is van ~ zSúfölásigtele pu~liKllm
mal, 'pedig a hét közepe van; és zuhog az eső; Aszünetben az
Alapítványkönyveitosztogatják,i~gyen; Egytémaiszámos
variáció: egy eddiginél jobb,an rnenedzselt Európa; "
Gasteyger könyvénekhár?m címe is van. Az: Eu~ópai
Unióa változó világban:, bizOnytalan erő. Meg" egy újabb
alcím (nem túl szerériyen) : Stratégiák Európa szán1ara. Milyen stratégiák? És melyik Európának?
'!
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Európa, mOrt dj a'l11indjártbevezetőjébena genfi, prol
fesször'rháigahidégliáború áldozata; De haszori~lvezőj~js
egyben,'mertegy'kis Európában már-már megvalósult;az
egysé .A szovjet' birodalom megrendülése után Európába
9
visszatérnek keleti tagjai; a közép-európai országok Újra kell
tehát fogalmazniaönmagát.
Amipe~szemet~öra,és hogymilyen valóságot takar'azt
márisnrp,0ntatapasztaljuk.A "keleti szöglet" teleolyasfélé
helyi és nemzetközibo~rán~okkal, mint amilyenek aBal~á
non maradtak vissza, amikor a múlt században az ottomári
birodalom kiszorult ónnan. 'Vallási és nemzetiellentét~k
Megbíz~at:tlan :és, megvesztegethető közigaigatás. 'B4~zke
és eln:ara~o~ti~~elligen~ia: Arcpaik~s t~~ás, múzeumi\w ű vész~t, ~rin,~~itlern~rrnész~t És ijesztő paz.ádás élővel, él~tt~~
lenneL Aszerhét~egyekmár~már azégig~rnek,:akárcs~lf'az
elad~at~tl~n.ter~ék~k;AZ emberekelhasináltak;,' betegek,
mérgez~ttek, •s~gárfertőzöttek., Aki tud, .menekül, tömegesen;
Képd-e civiliiálriiéSpacifikálriiezt cl keh~tisiöglet~fEu~
róp~? CurtGasteygersz~rint van rá esély. Aza bizo~yos
stratégian~gy~lelllre épill~ Váljék az Unió az új Európa
szerve'zőjévé.Legfómosabb külpolitikai céljai közül arra összpontosítsotl,airii 'ináésreálisafl elérhető; Építseri koalíci9kat;
semle,gesen éspragmatikUsan, hogy képes legyen cselekédni,
léprii!ÉSgyal{oroljob. !hY~II1ást is, ha kél1,akominenseri
egyedijiálló ga~dasági befolyásával;
Többtag;röbb felelosség:Az'ismertstratégiai kutató nem
két~lkedik~bba~,h?gy azUniót szélesítenikelL Cs~abban
kételke~ik,Hogy ilyen körülmények között lehet-e hosszú
távú stratégiátkialaldtani:!al~nmajdkésőbb; M~sta tűzol
tás, a "rendbetétel" van napirende-Q. Visszatérés,,~ normális-

hoi'.
Ai EurópaiUnió~eltérően a Szem Szövetség Európájatól-jogállamokszövetsé?e; Egy európai strategiáhozj()gharmoniZáció kell, jogharmoniZációhoz pedig előbb jogi reform; Mely teriiletekeri?
.
Herrnfeld, ,~J~gszerűen eutópaicín:~kötetszerzője~e~
rim.mip~enekelőtt ~'alkotmányjogban; 'Avisegrádiórszágok~j(vagy Il16~osított)alk~tmányaiban már nem,szerepél
a Párt vezető szerepe. Helyét az alkotmány és annak garanciái veszik ,át. Új alapokrakellhelyezniaz állatniésaiegyén
viszonyái?SzabadságotkelFteremterii ai egyéni vállalkozásnak. Be kellett venni az emberi jogok alapvető listáját, és dmi
fő, a vi~egrádi országok'alkotmáriyaiba átkeltemelrii a nemzetközileg!~lfogadott jogsubályokat. , ,
Jogharmonizációtmondu~~ ugyan: denel11' egészen ezt
értjük rajta -'eza tanulságaazesettanulmányoknal{, ame,ff
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lyeket a szerző-szerkesztő összegyűjtött (Lengyelor~:}g, Csehország, Szlovákia, Magyarország). Valójában annak azépírménynek akiegészítéséről van szó, afuelynekcsúésáh többet
nem az egyes országok alkotmányai állanak, hanem a nemzetközi jog normái. Ne tagadjuk, ez bizony alá-, fölérendelő
dés. A nemzeti alapdokumentumok nem a nemzetek históriáibangY9kereznek;.hanem an.emzetk(jziegy,ezmé(lyxkből
vezetődn~k le. .f:ztfediaköil)'Y dmeis:.f:4rópain~ l~nni.~
jog által:Yagyis n~rncsakszgIetésileg, nemcs~kkllltur~i~~n1
nemCSakgaz<laságilag, Elfogadni és, gyalwrolniazt a~ .alá-,
fölérendelődést, amelyet egy új "nem~ete.k feletti jogfókoza~
tosan kialakít.
.. . , .'
Weidenfeldkötete sze.rint(Közép- ésKef~t-Eun)paacsatlakozás útj;ill)~torszag~I-ettorsz.íg-Litvánia, Lehgy~lország
Csehorsz4g~Szlqvákia~Magy~r9rszág-?zI9yéQia,illetve. Jlománia-Bulgária egyawn,útonmenetel:,a.csatlakozásÚtján,
Persze, ami'1tezt aközölt országtanulm;illyokllllltatják,nem
egyformagy()rsan:·it '. ••...•. . .
',1','
Íme!akipipálg,ndó,felaclar,qk (~hecklist),;D~m9kráci~és
stabilitás,i.9gha~~().ni~ció,kül" és,. biztofságp.()li,tikil' gazd\l.sági reform' társad:l!n,li. kö:zérzet, integ~~<:i9s fölkészülés"A
társadaln~ii~özérzet-h()gyaz irnpofl,állSlist4ból. mogcsak
egyet említsünk.,.. föLkell dolgozza a múlta.t,a r~gitcsakúgy;
mint a közelmúltat. Aközvéleményben új identitáskell f()r~
málódjék1arnelynek ahlpjane.ll1anemze.timúlt,han.e.Il1 a
közös ellf()paiörökség. . ' > >
.H.'
Ha csupán ezt az egyetY;'~sszük, bizony,.az~emkönnYŰ
föladat. Acsavar ~ettős ..Alerqrnbolrid~l}rit~okhelyére.k~l~
lene új at "épí(eni" , deúgy,.hogyaz nea.,mÚlth9z,h~e,ma
jövőhöz .ye~essen; .Pontosa.bbanl1e'egy,?szeparatig~',: ha~
nem egy "il)tegrációs" múlthgz.,De hát~pp.e~az,atI1i El1ró~
pa keleti térfelén csaknem.ltlego~gha~atlan: Van ,itt)l1~egra~
ciós múlt épp elég,. BizánctqIRomán,. atIabsbu,rgqkon, a
törökö l]. , az orqszon ésa,poro§zon át anélJletig és a. ~oyjetig
éppen elégJobb,ha odanern térünk vissza; .CsakhOgy~or
mi köré építsük. az ;1integ(áció~.k()zvéle.lIléIl~t"?·Xa,l.~llegy
reménybeli gazdasági föIAend~lés. és egy még J11~gs~m ta~
pasztalt politikai demokracÍa köré? Amerre most mozogEu~
rópa közepe"az nem ez. Csehek a szlovál<októl,~ránok az
oroszoktpl,horvátok és szlovénekaszerbekt{)l.ésm~nte.neg
rói aktól, lömbardok aszicíliaiaktql(kat~lánok az, asztúriaiaktól, bajorok a keleti t;rtományoktól)elszaka~ni akarnak inkább, mintsem,kapcsqlódni.
Weiqenf~IQkö.teteproblémál<atéskilá~<Íi;9~at.;íg~r, s. az
elsőt alaposan ~örülírja. A más~(Uk?Aziinkább.ránk~a re~
ménybeliunióstagokra vall bíz,va, lllert sem Brüs,szelből, de
még csak G4tersloh~ból sell1 látsz,iktisztán:
Brunn~r k(itet~teljességre törekszik, amik.ora,kisebbségi
problem~tikát vizsgálja (Nemzetiségi problémák ~~kisebbsé
gi konfliktu~ok:Kelet~.lturópábaIl).AkifejezéSftll;t!gy lá~~
szik nem lehet lebeszéllliaz ~ngolny~lvű,sza1<:ír9kat;Eur.ópa
keleti felédegföljebb csak~dvariasságbólszokták.Közép7 Európának.titI,lJálni. Pedigaproglé,m;:t, amit a k,ötet vizsgál,föI

selIl,~ethető

anélkül, hogy Európa keleti felét kulturálisan
nem éitélmeznénk. Bizánc és Róma konfliktusa - mint politikai konfliktus - persze a régmúlté. Az a kulturális kón6guráció azonban, amit magával hozott és maga után hagyott, máig kísért.
Ahogyan máig kísért az európai iszlám, Bosznia':Hercegovina hépét egész a, háborúig nemismerték~lbosnyálma,k,
holott mi már a századfordulón találkoztunk bosnyákokkal
B4dilP~§t,n,a.gyobhpiac~in, Alllinth()gy;l gQrpg~törökellen
tétis1,aba,lti"oroszellentét iSíkl,llmrálisko~figl,lrásiÓkban
jelenik.m~g.
. ...
">;"
..... '.';'
Brun,p~r,ugyan ;liaposan ,:,égigpász*Ha.kiilönfé1e llleghadrozá§gka,t (nép, ,n~rn:let, kiseqbs~g,politilsili entitás,netnzeti identitás), a ténylegesen létező ktHturáliskon6gqt#iók
megérté~éig,azonban, sajnos'llemjut; t;L.Miért .nitíködik
korrllPt<ln>~leyantei' gazdaság? .Miért· erőszakos a' balk4ni
politi~a?,Miért.ne!ll!elég rllgaJll1asaka;baIti~l<Ullok?i.Miért

követelnek. a.utonó.miát a .1llagyárok?MiértJog;ldjákel a
mudzs.aheMin .támogat~tabosnyákok?Megannyi.kérdés,
amire csak e kulturális. k.onflgurációk. .elem,#serévép.nyerhetünk választ.
Vaidritit§~gíte.Ilekaz, esettanuIIlláhyok( tör b n,emze#ségű államok, r~gi kisebbség~,újab!J:ki~e.q bségek,spec:!ális kisebb§~g~kstl~;},;MégselllvisznektoY~P!Jannál, ~ittudunk,
illetvegyanftut;J.k: hogy i! föderalizmllsmint t~rületi elv és;a,l

autonÓmia Il1iI1t személyes j()gelv 1llégll1indig a jobb fájqalomssplapítókk.özé tartoma,k,
,,"
1987-::88 fordulóján, ell1lékszetn,még Il1eghöl<keIl~st okozott, hayala.b·nálunk nyílta.nparla.mel].tid~lIlokráciát, európai infegfáciqt'!~s szabad pia.ygatdaságotkövetelt. ~zek a
kifeje:lése,~a.közpeszédbtn.rrJ.á.ra, ~ajnp?,.diszkreditálódtak
vagyelfe~gültek..(hoIlip9Iitológusaink.újra"polgári de.mokráciá.r81'1.b.esz~lnek,miIltha még mil1dig volna "szocialista
demokráeii') •. Weidenfeld és munkatár~aiazonbankomo
lyan.veszik eredeti. célkítűzéseket.. Testes . k9tetükben . azt
nyOlpo:lBÍk,hggy hoUs tart ez a kettő,:, d.errlOkráda éspiac-

az

gazdaságKelet,Európáqan.,. y. • . . ..
A szerke~ztQ szerimEurópa nYllgatifelekülönös {eleUísségetvisel Európa keleti fele iránt. Az átmenet sokkal koPlPlikáltabb, min~aztilPolitik~sok és szakértői/{ eredetileg gondolták(syalljllk .rn~g,)mi is). A társaqalrniközállapotokat
újra kell ~p!terú;és;.eillem,kevés;idő, nerIl kevéseller&ia.
Európa. keleti felénpe,digújrae.gy"b~teg ember" .fekszik
(vagylábadozik?):.a~egykoriszoyjetbi()da,lPIll·Jly~llkörül
mény~k"kRz~~gy ;,összturópai fölépípnény" S,e,gít, ami. az
elszigttelt gazdaságok, kllI.túrak..és .államok egyfajta gl~bali
zációjánaker~dménye, egybel1azelősegítőjeis;

StratégiákEuróp:t szárrlára: ez acíme.ahpakaprojektnek,
amit, fJ3ertelsmann AlapítvárJ.yéyekeriát szell.emile& is,anyagilag ,is t~ogatott. Afüggőségekújren4szere .,..tennéhozz~
a szemleírQ"ha cinikus akarna lenni. De nem cinikus, hanem opti~ista és emelkedétt. Így hát inkápb újfelelősségrőJ
beszél.
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(C. Gasteyger: An Ambigous Power;' Hi H .Herrnfeld.·, European by Law; W Weidenfeld [ed.I· Central andEastern Europe
on the Wfly into the European Union; G.Brunner:Natiimality
Problems and Minority Conjlicts in.EasternEurbpe;,W
Weideinfeld [ed.): Demokratie. und Markwirtschilft in
Osteuropa. Gütersloh: BertelsmarmPoundatiori,.1995....96.)

Kozma Tam4s

Az Academia Europea tanácsa 1990 februárj ában ügy határozott, hogy egy olyanmunkacs9portműködé~étt~ogat
ja, amely európai perspektívában tárgyalja az.oktatásmodern
társadalomban betöltöttszerepét Az egyévesprojectbentöbb
szakértő dolgozott 1990 áprilisaés199 Lszepteffibeie'kö:iöú;
s a kötet 1992-ben márm.egiisjelentaPergarIrOn Press.;:Ílél.
A projekt legfontosabbkérdéseinek qsszeállítója és a.kötet
előszavának írója a tanács e1nöke,1J Husén.A kötetcéljaaz
elnöki előszó szerint olyan átfogó kérdések megválaszolása,
mint pl. mi az oktatás szerepe ma Elll"ópában,ill. az európai
integrációs folyamatban, Ai oktatás maEu'rópábanhetöltött
szerepének kérdése szinonimája annak a kérdésnek, hogy mi
a szerepe az oktatásnak az egyré ..novekvőkomplexitáslt technikai; és egyre nagyobb.mértékbenmeritokratikussá,váló
társadalmakban, ahol atársadalrnistátusmegszerzéseés/vagy
megtartása egyre inkább az elsajátítotttudáSmennyiségén és
minőségén múlik - s hogyanjelenik meg milldez~ibktatási
rendszerben, milyenfühkciók kerülnek előtérbe az:'óktatás
területén. Az oktatás ellrópaiintegrációsfolyamatban betöltött szerepe olyan konkrétabb.kérdésekre fo~díthatóle, mim
pl. hogy milyen hatással. van az integrációs folyainataz oktatásra, az európai oktatási rendszerek kozelednek-'e egymáshoz, s meg tudják-e ugyanakkor:őriznisajátosneinzetilü
lönállásukat. A munkadeklarált'igénye,hogyazbktaiást ne
az iskolák és osztálytermek világára szűkítve; hanem tágabb
perspektívába helyezve vizsgálja; s ne egyes országokat tárgyalva, .azokat összevetvevesseJölaieurópai oktatás kérdéseit, hanem a közös nevezőt keresve,aközös kérdéseket."európai" szinten fogalmazza és válaszolja meg. Ez utóbbi igényénél fogva érdekes lehet a kötet elolvasása után feltenni a
kérdést: mivel az ilyenformán több'Ís, kevesebb is, mini: egyes
nemzetek oktatási rendsiereitérintőaktuaIis kérdések, fölvetődik, vajon mennyire ismer magára egy~egyország a közös kérdések, problémákmegfogalrriazásában, s a.közös ki.;:
utak megjelölésében?
,
A kötet első fele az európaiiniegráció kérdéseir(európai
identitáS, nemzetek közti kooperáció, éS nemzeti oktatási rendszerek, stb) s a múlt ésa jelen legfontosabb oktatáspolitikai

tendenc.iáit,tárgyalja (az oktatás "ilágválsága, .aközépfoktí
oktatásreforrrijai, szakképzés, decentralizá1ódás,szabad iskolavá1asztás, azoktatásminősége, stb),a.másodikfele ajelenben Eurqpában felmerülő sajátos, új problémákatveszi sorra,
azokat.~új·kihívásokat,·. amelyekreaz.oktat~nakmavála~

szolniakel1(a család és !atársadalommegválí:ozottegym:íshoz valóviszonya,aterIllészettudoIllá~yos tárgyak, az idegen nyelveko~tatása,akis~bbségek kérdése; vizsgák, t~ár:"
képzés·ésaz·oktatás gazdasági összefüggései). Mutolsó fejezet akihívásokatés~lehetőségeketösszegzi.Ajelenkön't'~
ismertetésbé~ .;l·tárgy~t#Illákmindegyikénnin~ módupk
végigmenni,csak.alegá1talánosabbés.azeurópaiintegrációval összefüggŐkérdése,ket igyekeizük összefoglalni.
Az. euró ei •szintŰ koordináció az •oktatásügyben nem
újkeletűjelenség,mára 70-es évek ~ég~n megindultakegyeztetések, tárgyalás()kk~z,öselvekről;együttműködési lehető~
ségekről'l\zintegrádós .•. folyamar.felgyorsulasával>([Zonban
az á11amhatárokmáraeltűnőbenyannakEu~<>patérképéről,
megindulta k()IlllTIunikációés a. ITl~bilitás,aker~sk~delew és
a munkaerő mozgása,< Európaegységesülésefe1gyorsul t.
Mindeközben a,világpia~onanövekvőverseny megkérdője
lezte azegységesedőEuróp~fölényét, .azamerikaiés akelet~
ázsiai országok komolykonku~enciát'jelentenekazeprópai
árukszámár~. Kérdés;hogyazoktatásmilyenszerepetjatszik ebben aversenyben;vaÍ1"eös~zefüggés Japá~ és azUSA
gazd~ágifölénye,és' az iskolak()t~lezettséghossza köwQ apánbana 18évestanulók95%-a tanul még az iskolarendszer
kereteiközt,Európába~cSak500/0,l,lk); Az.európai.országok~

nak vá1asz()lniukkellagazd:lSági kihívásra,jórésztazoktatási
rends~erekátgondolásaés át~;lkításarévén;

De önmagában az éurópaijntegrációs. folyamat .következtébehátalakuló keretek miattsemmaradhéltvá1tozatlan
az oktadsEorópában, s né'mtarthatjameg. ahagyómányos
etnocentrikus vonásai t. Az. egyes .oisiágoknak; sőt.az egyes
régióknak, térségeknekis közeleqniük kellegyrnásbo:?;kü"
lönösena.vo!t Sl()cialista országokalkottakeletitömb,. s a
pluralista demokráciák alkotta nyugati' Országok közeledése
elkerülhetetlen. Európa ugyanakkor nem homogén sem nyelvi, sem kulturá1isértelell1beri, gazdagságaéppensokszínűsé
gében rejliLAz oktatás felelő~sége ebbena vonatkozásban is
nagy: meg.kellteremtenie min.da.változás, mind avá1tozatlanság, a megmaradás feltételeit. Az oktatás területe erősen
kötődik adott .országok kultúrájához .és nemzeti hagyo~á
nyaihoz;sjelentős sierepevan a nemzeti identitáskialakításában is - azetnikailag.és kultlirálisarisokszínű Ellrópának e
sokszínűségét kelLazoktatáS. segítségével megtartania; :Az
oktatás a fenti okokbólnemzetállainikeretekköztkell maradj on 'széleskörbellelfogadottáltaIánosvélemény szerint.
A ma is sokszínűéurópaioktatási rendszerek sokszínűsége
várhatóan .megmarad -ahogyan nemkövetkezett be.har~
monizációaz e1inúlt évtizedekben sem aziskolaszerkézetben, számos országmegtartottatripartiüendszerét,s többen
ma kezdenek ehhez visszatérni>Az oktatáSügy egészének

