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AZ ELTÉKOZOLT L E H E T Ő S É G E K K E L SZEMBESÜLVE* 
Kultúra, politika, erkölcs Közép-Európa múltjában és jelenében - a csatlakozás előestéjén 

Előadásom kulcsszavai a kultúra és a politika, leszögezve azt, 
hogy a diplomácia a politikai és a kulturális cselekvés fogalmait 
egyaránt áthatja. Persze tisztában vagyunk vele, hogy egymás
hoz illesztve e két fogalmat a rossz emlékű kultúrpolitika keve
redik ki belőle, amely Illyés Gyulának a hattyúnyakú görényt 
juttatta eszébe, tudván, hogy a kultúra semmilyen körülmények 
között nem lehet ideológiai monopólium s az annak jegyében 
folytatott politika kiszolgálójává. Az 1970-es évek derekán kul
túra és politika kapcsolatára másként világított rá a Göttingai 
Egyetem egyik előadója nekünk, Közép-Európából érkezett hall
gatóknak. Arról beszélt, hogy az akkori közelmúltban, tehát az 
1970-es évek első felében, Tuniszban egyik napról a másikra 
megszüntették a gimnáziumokban és az egyetemeken a német 
nyelv oktatását - pénzhiányra hivatkozva. A Német Szövetségi 
Köztársaság kultúrpolitikai elveitől vezérelve - így az előadó -
magára vállalta a tuniszi iskolákban német nyelvet oktató ta
nárok fizetésének folyósítását. Az utóbbi esetben a kultúrpoli
tika sajátos kultúrdiplomáciát jelentett. 

A kultúra közösségmegtartó erejét és a politika drámai vál
tozásainak közösségpusztító következményeit példázhatja a len
gyel-litván állam három felosztása 1772 és 1795 között. Éppen 
az első felosztás sokkja indított el olyan kulturális mozgalmat, 
amely az irodalomszervezésen, az irodalom magas szintű műve
lésén, könyv- és folyóirat-kiadáson, közkönyvtár- és színházala
pításon kívül az oktatás megreformálását, iskolahálózat kiépíté
sét és a tankönyvkiadást is magában foglalta. E lázas, nagy tö
megeket mozgósító tevékenység szellemi tüze hevítette azt a 
nemzedéket, amely 1791. május 3-án a lengyel reformkor lezá
rásaként (Európában iránymutatóan, még a francia előtt) kor
szerű alkotmányt szavazott meg. Az ezt megelőző két évtizeden 
át tartó kulturális munka olyan alapot teremtett, amelyen állva 
a lengyel nemzet túl tudta élni országának feldarabolását, va
gyis a lengyel nemzet, kultúrájának is köszönhetően, megőrizte 
azonosságát. 

Sajátos alakja ennek a korszaknak az 1770-ben született 
Adam Jerzy Czartoryski herceg, aki gyermekkorát a felvilágo
sodás korának egyik lengyel kulturális központjában, Pulavában 
töltötte. II. Katalin a Nemesi Köztársaság második felosztása 
után az arisztokrata ifjút, öccsével együtt, túszként Szentpéter
várra hurcoltatta, ahol együtt nevelkedett a fiatal korában 
liberális eszmékkel kacérkodó I. Sándor cárral és egy Nyikolaj 
Novoszilcov nevű előkelő ifjúval. Ennek tudatában nem meg
lepő, hogy a lengyel Czartoryski 1803-tól néhány éven át 
Oroszország külügyeinek irányítója volt. Megbízásakor a követ
kezőket jegyezte meg uralkodójának: „.. .a politikát nemcsak az 
érdek, hanem az erkölcs is irányítja, ami azt jelenti, hogy a po
litika elé nemcsak becsületes és méltó célokat kell állítani, ha
nem e célok eléréséhez megfelelő eszközöket is kell alkalmaz
ni." Ehhez még azt is hozzáteszi: a cél az állam jóléte és biz
tonsága." 

Amióta az emberi társadalmak történetét írás rögzíti, vita 
folyik arról, hogy a politika és az erkölcs egymáson áttetsző, 
legalábbis egymást megtűrő fogalmak-e, vagy egymáshoz való 
viszonyuk olyan, mint a tűzé és a vízé. Ez utóbbi szerint a poli
tika elé sohasem kerülhet az „erkölcsös" jelző. A XX. század 
szinte teljes története - leszámítva az utolsó másfél évtized 
rendszerváltoztató eseményeinek (de nem következményeinek) 
többségét térségünkben - azt bizonyítja, hogy az erősek kímé
letlen érdekérvényesítése nem állja ki a morál szakítópróbáját. 
Egyik legcinikusabb példája ennek az a tény, hogy Sztálin a 
Katynban és más táborokban fogva tartott több mint tizenöt
ezer lengyel hadifogoly tisztnek és rendőrnek a saját maga által 
elrendelt lemészárlását a náci Németország számlájára írandó, 
fel akarta vetetni a nürnbergi vádpontok közé. Elképzelhető, 
hogy Anglia és az Egyesült Államok mennyire megrémült az 
egész nürnbergi pert hiteltelenné, kompromittálóvá tevő ördö
gi ötlettől. Ez utóbbi győztes hatalmak ugyanis - bár jól tudták, 

' kit terhel ezért a tömeggyilkosságért a felelősség - politikai ér
dekből mindaddig fenntartás nélkül asszisztáltak szövetségesük 
Katynnyal kapcsolatban rendezett színjátékához. A katyrii tö
meggyilkosság végül kikerült a náci bűnöket tetéző vádpontok 
közül. 

A Csehszlovák, majd Cseh Köztársaság volt elnöke, Vaclav 
Havel, akit 1992-ben a Wroclawi Egyetem díszdoktorává vá
lasztott, ez alkalomból tartott előadásában azt fejtegette, hogy a 
politika mindaddig zsákutcába vagy egyenesen tragédiába viszi 
a kisebb és a nagyobb közösségeket, népeket, nemzetiséget, az 
emberiséget, ameddig azt nem irányítják morális elvek is. Nap
jaink feladata, mondta ő, hogy a politikát és az erkölcsöt mint 
rokon fogalmakat hitelesítsük. Részben hasonló tartalmú volt 
az a beszéde is, amelyet 1998 elején a Cseh Köztársaság Parla
mentjében tartott: „Ha nem vagyunk az erkölcsi rendnek mint 
az emberi együttélés alapelvei iránti tisztelet forrásának [...] 
feltétlen hívei, nincs esélyünk a nyugalomra, a stabilizációra, a 
közmegelégedettségre és a sikeres fejlődésre. Ma sokkal inkább, 
mint eddig bármikor - meg vagyok győződve róla, hogy nekünk 
mindnyájunknak, kiknek befolyásunk lehet a hazánkban kiala
kult helyzetre - , magunkénak kell vallanunk ezen elveket, és 
arra kell törekednünk, hogy ők legyenek a napi politikában is 
irányadók." Hogy ezeket az elveket a gyakorlatban milyen ne
héz követni, éppen annak a lehetőségnek az eltékozlása jelez
heti vagy bizonyíthatja, amely a „visegrádi hármak", majd „vi
segrádi négyek" tényleges együttműködésében rejlett. Igen, ez a 
lehetőség teljességgel kihasználatlan maradt. Havel köztársasá
gi elnök fentebb idézett beszédében erre is kitért: „Ügy vélem, 
legfőbb hibánk a gőg volt. Annak következtében, hogy nálunk 
a transzformációs folyamatok 1989 novemberétől úgy mentek 
végbe, hogy nagy politikai változások nem akadályozták, bizo
nyos szempontból előbbre tartottunk, mint mások - legalábbis 
úgy tetszett, hogy előbbre tartunk. És ettől a fejünkbe szállt a 
dicsőség. Úgy viselkedtünk, mint az eminensek vagy az elké
nyeztetett gyerekek, akiknek joguk van mások fölé emelkedni 
és felülről kioktatni őket. Ez a gőg a fura módon kialakult pro-

*'Megjelent a Kortárs 2004/2-es számában 
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vinciális kispolgárisággal vagy elmaradottsággal párosuk. Meg
torpedóztuk például a közvetlen szomszédjainkkal való szoros 
együttműködést - a visegrádiakra gondolok - , mivel úgy vél
tük, hogy jobbak vagyunk, mint ők." 

Pedig a rendszerváltoztatás kezdetén, még ha erőrlenül is, 
megfogalmazódott az a tétova igény: mi lenne, ha a három or
szág (akkor még Csehszlovákia létezett) egymást támogatva, 
egymásért kiállva, az egymás iránti szolidaritásukat külpolitiká
jukban is kifejezve, ha nem is tömbként, de együtt lépne be az 
Európai Unióba. M i több, egy ilyen közös hozzáállást a csatla
kozás diktálta feladathoz mintha az Európai Unió is szívesen lá
tott volna. Más történt. Nyoma sem volt az egyes visegrádi or
szágokban megfogalmazott közép-európai koncepcióknak. Ma
gyarországon is csupán egy-egy évet bekarikázó kukurális kam
pányrendezvényeknek lehettünk ranúi. Bemutatták a magyar 
kultúrát Brüsszelben, Krakkóban, Franciaországban, Angliában, 
de kérdés, hogy módszeresen kiépített alapok híján lehetett-e 
maradandó hatásuk a befogadó országok közösségeire... (Nem 
beszélve a botrányosan silány magyar szereplésre a Frankfurti 
Nemzetközi Könyvvásáron, amelynek 2001-ben Magyarország 
volt a díszvendége.) 

Olykor már szánalmas volt annak bizonygatása az egyes or
szágok - hol Magyarország, hol Lengyelország, hol Csehszlová
kia - részéről, hogy melyik miért a legjobb, melyik miért tart 
legelőbb az Európába vezető úton, s vele szemben a másik kettő 
miben maradt el, miért kellett szükségszerűen a második körbe 
visszacsúsznia... (A politikai beszéd logikával mit sem törődő, 
visszatérő fordulatai voltak: az Európába vezető úton és az Euró
pában ezer éve otthon vagyunk...) Tragikomikus volt mindezt 
látni, átélni. (Különösen azt, ahogy ezen országok tömegtájé
koztatása minderről — a szerencsétlen megfogalmazásokat, fele
lőtlen folyosói fecsegéseket még jobban eltorzítva - hírt adott, 
kölcsönösen egymás ellen hangolva a saját ország közvéle
ményét, és ezzel felesleges magyarázkodásokra kényszerítve a 
diplomáciai testületek vezetőit.) Legalább olyan volt ez, mint 
amikor a folyami átkelés első pillanatában, még a parti föveny
ben lerobbanr tank lámpalázas katonái azt hiszik, hogy már a 
meder közepén tartanak, s el kell árasztani a harckocsit... És 
máris egymás fejéről kapkodják le az életmentő búvármaszkot, 
miközben a világ kamerával figyeli a jelenetet, amelyen a tá
volból nevetni lehet, a közelből csak sírni. Emlékezzünk a da
rab fináléjára: a „visegrádi négyek" iszapbirkózását leállító dön
tésre, amely szerint 2004-ben egyszerre tíz ország lesz az Európai 
Unió ragja. A legjobb, legfelkészültebb, legeurópaibb közép
európai ország vándortrófeája szappanbuboréknak bizonyuk. A 
ranulság az, hogy a „visegrádi négyek" vezerő politikusai között, 
sajnos, nem akadt egyetlen olyan befolyásos személy sem, aki 
térségben, a Baltikum és Adriatikum közötti térségben, Közép-
Európában gondolkodott volna, tudván-tudva azt, hogy a régió 
érdekei a különböző országok érdekeivel összhangban vannak, 
összhangba hozhatók, s közös esélyünk ez az összhang. 

Pedig Milán Kundéra Közép-Európát a nemzetközi érdeklő
dés homlokterébe emelő híres esszéje révén a mi közös régiónk 
hosszú éveken ár divatos téma lett - még Lengyelországban és 
Csehszlovákiában is. Magyarországon Trianon óta az. 

A történészek tudják, mennyire divatos téma ez már 1832-
től kezdve. Azóta, hogy az ifjú olasz forradalmár, Giuseppe 
Mazzini - az 1830—3l-es lengyel szabadságharc visszharrgjakénr 
- kifejtette a Giovine Itália hasábjain, hogy a német államok 
keleti és az orosz birodalom nyugati peremén morzsolódó, va
gyis a hajdani Jagelló Birodalom és a Magyar Királyság terüle
tén élő kis népeknek, nemzeteknek össze kell fogniuk, együtt 
kell működniük, szövetséget kell kötniük, ha meg akarnak ma
radni. Mazzini vokaképpen egy Közép-európai Unió létrehozá-
sár ajánlotta. Eszméjét az 183l-es lengyel emigráció, az úgyne
vezett Nagy Emigráció tartotta életben, a demokratikus pán
szlávizmus összefogó ideológiáját vonva fölé. Általa akarta ki
vonni a térség szláv népek a rávlati célként cári jogar alatt egy
ségesíteni szándékozó orosz pánszlávizmus befolyása alól. Az 
összefogás Czartoryskiék által képviselt eszméje - azáltal módo
sítva, hogy egyensúlyt teremtett a dunai térség szláv népei, va
lamint a magyarok és románok között - Kossuth számára is el
méieri forrás a Dunai Konföderáció tervezetéhez. 

Az 1830-3l-es szabadságharc leverése után nyugat-európai 
emigrációba kényszerült lengyel politikai rábor nemzetközileg 
legbefolyásosabb szárnyának vezerője a már említett Adam 
Jerzy Czartoryski herceg volt, aki csaknem két évtizeddel azu
tán, hogy cári külügyminiszterré avanzsált, az I. Miklós cár el
len felkelt Lengyel Királyság Nemzeti Kormányának elnöke 
lett. Tanúja s időnként aktív részese is volr mindazon változá
soknak, amelyek a XIX. század Európájában lejárszódrak, Napó
leon Európár egyesíteni szándékozó véres kísérleteitől a krími 
háborúr lezáró párizsi békekötésig. Czartoryski arra a meggyő
ződésre jurhatott - kicsit az emigrációs pártharcokról is megke
seredve - , hogy noha honfitársai az elveszett haza feltámasztá
sáért tízezrével hullottak el Napóleon zászlai alatt, s százezer
szám lettek a cári hadsereg kényszerbesorozottjai és szibériai 
számkivetettek, a felosztott és szakadatlanul küzdő lengyel 
nemzetet nem a Népek Kriszrusával azonosították, mint ezt a 
legkülönfélébb politikai messianisztikus irányzatok hitték és 
hirdették, hanem... Fryderyk Chopinnel. Az önmagár varsói 
börtöncellájában az 1840-es években felgyújtó cárellenes össze
esküvőről, Karol Levittoux-ról nem ttidott semmit a világ, de 
Adam Mickiewicznek a Sorbonne-on tartott előadásain ott ült 
az egész korabeli francia értelmiség Michelet-től, Quinet-től 
George Sandig. A Lengyel Királyságban és Litvániában rette
gett Novoszilcov szenátor rendírhererlen kedéllyel börrönözte 
be az összeesküvéssel gyanúsított diákokat, de epeömlést kapott 
akkor, amikor olvasta, hogy ezt Mickiewicz az Európa-szerte 
ismert drámában, Az Ősökben megírta. (Novoszilcov értelmes 
ember volr: tudta, hogy a világ előtt olyannak marad meg, ami
lyennek a lengyel poéta bemutatta.) A történelemnek az álla
miságuktól megfosztott lengyelekre szakadó égboltozatát a köl
tőtriász, Adam Mickiewicz, Juliusz Slowacki és Zygmunt 
Krasirtski tartotta meg, nem pedig a hősi halott hadvezér, Józef 
Poniatowski, a számkivetett szabadsághős, Tadeusz Kosciuszko 
vagy az 1863/64-es szabadságharc mártírhalált halt diktátora, 
Stefan Traugutt. Az ő tetteik, erkölcsi vállalásaik is irodalmi 
művek révén váltak közismertté. 

A XIX. század legnagyobb lengyel politikusának, Adam 
Jerzy Czartoryskinak tehát rá kellett döbbennie arra, hogy a 
lengyel nemzer leghatékonyabb megtarróereje a lengyel kultú
ra. Nincs ország, de a nemzer - kukúrájának köszönhetően - él. 
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A kultúra sűrített emlékezet is. Józef Pilsudski a XIX. és XX. 
század fordulóján majdhogynem névtelen aktivista volt, bravú
ros tettei ellenére is, de Ignacy Paderewski zongoraművészt és 
zeneszerzőt az egész világ ismerte, mint ahogy az 1905-ben iro
dalmi Nobel-díjat kapott Henryk Sienkiewiczet is. 

Sorsfordító történelmi események idején a kultúra legtekin
télyesebb képviselői a közvetlen politikai, diplomáciai cselek
vés hatékonyabb képviselői lehetnek, mint a „szakértők". 
Adam Mickiewicz 1848-ban légiót szervezett, és a pápával tár
gyalt, 1855-ben pedig Isztambulban állított talpra lengyel légi
ót. Henryk Sienkiewicz a Háború Lengyel Áldozatait Segélyező 
Svájci Főbizottság elnöke volt az I. világháború derekáig, 
Ignacy Paderewski 1919-ban az újjászülető Lengyelország mi
niszterelnöke és külügyminisztere, a lengyel delegáció vezetője 
a párizsi béketárgyalásokon. Nemzetközi ismertsége, művészi és 
erkölcsi tekintélye folytán ugyanúgy befolyásolta az ország ha
tárainak formálódását, mint Józef Pilsudski rövid idő alatt talp
ra állított lengyel hadserege. 

A közép-európai térség ma példa nélkül álló nagy átrende
ződés előtt áll. Az egységesülő Európa határai fél év múlva ma
gukba foglalják Közép-Európa - Mazzini fogalma szerint: a Bal
tikum és Adriatikum közötti térség - tekintélyes részét is. A 
csatlakozó országok képviselői arra a kérdésre, hogy az általuk 
reprezentált országok mit visznek Európába, mivel gazdagítják 
Európát, kórusban válaszolják, hogy a kultúrájukat, s kultúrá
jukkal együtt a tehetségüket, a múltjukat. Nap mint nap hall
juk, hogy a nemzeti azonosság megőrzésének legfőbb záloga a 
kultúra. Persze ha pillantást vetünk arra, hogy az érintett orszá
gok költségvetésük hány százalékát fordítják kultúrára, oktatás
ra, akkor felmerül bennünk a kétség a futószalagos deklarációk 
tartalmának komolyságát illetően. 

Az Európai Unióba kerülő országok minisztériumainak mű
ködése módosul, a tagállami státus, az ebből eredő jogok és kö
telességek, gyakorlati feladatok ezt természetszerűleg befolyá
solják. A változás minden bizonnyal a külügyminisztériumokat 
fogja legátfogóbban érinteni. Alapvetően megváltozik ugyanis 
az új tagállamok egymás közötti kapcsolata, a régi tagállamok
hoz való viszonyuk, s módosul kapcsolatrendszerük. Kérdés: mi
lyen külpolitikát folytathatnak a tagállamok egymással, az 
Unión kívüli európai országokkal és az Európán túli államok
kal? Nem válik-e szükségszerűen ketté a külügyminisztérium 
egy európai uniós ügyekkel foglalkozó minisztériummá és egy 
hagyományos külügyminisztériummá, amelynek működési terü
letét az Unión kívüli országok alkotják? 

Egyetlen területen azonban minden bizonnyal meghatvá
nyozódik az akár egyben maradó, akár kettéváló külügyminisz
térium tevékenysége: a kultúra képviselete, a kulturális értékek 
megjelenítése, megismertetése, terjesztése, az egyes országokra 
bontott kulturális csere lebonyolítása az egyik legfontosabb, ha 
nem a legfontosabb külügyminisztériumi feladattá válik. (Ilyen 
külügyminisztérium már nem engedhet meg magának akkora 
trehányságot, hogy jutalomból pártobsitost küld ki diplomáciai 
posztra.) Ha, mint hirdetjük, a kultúra a nemzeti önazonosság 
megmaradásának legfőbb záloga, akkor a kulturális diplomácia 
c külügyi munka húzóágazata lesz, s ez sajátos feladatokat ró - a 
mi esetünkben - a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumá

ra is. Magyar viszonylatban már csak azért is, mert a külföldön 
működő kulturális intézeteket nem a Külügyminisztérium mű
ködteti, mint Lengyelországban vagy Szlovákiában, hanem a 
NKÖM. A kultúrának ez a kettős képviselete jelenleg az ügy 
javára is fordítható. 

Ennek a kulturális politikának az eredményessége attól 
függ, hogyan jelöljük meg az általános célokat, s hogyan tudjuk 
kultúrdiplomáciánkat egyes országokra, egyes nemzetekre szab
ni. A magyar diplomáciának más a társadalom-lélektani és po
litikai, kulturális és tradicionális környezete, terepe Lengyelor
szágban, más Romániában, Szerbiában vagy Szlovákiában. 
Meggyőződésem azonban, hogy ezen országok mindegyikében 
rendkívül eredményes kulturális diplomáciai tevékenységet le
het folytatni. Az eredményességnek azonban van egy másik fel
tétele is: a kulturális diplomáciai munkának nemcsak egyes or
szágokra, hanem egyes személyekre szabottaknak is kell lenni
ük. Olyan szakembereket kell bevonni e területre, vagyis kell 
kulturális diplomáciai munkára felkérni, akiknek tekintélyük 
és megbecsültségük van a fogadó országban, akik tevékenysé
gükkel érdemeket szereztek a fogadó országok kultúrájának 
képviselete felől nézve is. Vagyis a Külügyminisztériumnak és 
NKÖM-nek rendelkeznie kellene olyan adatbázissal, amely 
számon tartaná, hogy a humán értelmiség tekintélyes képvise
lői mely országok kultúrájában mozognak otthon, hol és mely 
munkájukkal szereztek elismerést. Rájuk akár szakértői bázis
ként, akár aktív szereplőkként is támaszkodni kellene, sokkal 
inkább, mint ahogy ez az elmúlt tizenhárom évben történt. 

Annak ürügyén, hogy 2004 hivatalosan Balassi-év lesz, hadd 
szóljak pár szót krakkói főkonzuli tevékenységemről, amelyet 
azzal zártam, hogy a hajdani lengyelországi Balassi-birtokokon 
2003 májusában három Balassi-emléktáblát lepleztem le. Egyet 
a kamienieci várban, egyet-egyet a Duklai-hágó közelében fek
vő Rymanówban és Nowy Zmigródban. Előzményként sikerült 
újból kiadni Balassi válogatott verseit lengyelül. Mindezért a 
legnagyobb elégtételt egy kis község, a Nowy Zmigród-i líceum 
diákjai szolgáltatták, akik nemcsak a veretesen fordított lengyel 
Balassi-verseket szavalták könyv nélkül, hanem ugyanígy ma
gyar megfelelőjüket is. A több ezer embert megmozgató májusi 
krosnói Balassi-ünnepség sikeréből és az ünnepséget előkészítő 
munkából kivette részét a helyi Róbert Portius Társaság, a var
sói Magyar Kulturális Intézet és a budapesti Balassi Bálint Inté
zet. 

Saját szerény tapasztalataim alapján is állíthatom, hogy az 
országra és a személyre szabott kulturális diplomáciai munka 
eleve garantálja az eredményességet, hogy ne az általam egyre 
kevésbé szívelt siker kifejezést használjam. 1999 tavaszán, még 
mielőtt a Külügyminisztériumba visszakerültem, napvilágot lá
tott lengyelül a „Mindvégig veletek voltunk..." Lengyelek a magyar 
szabadságharcban című monográfiám. Diplomáciai munkámat 
ez a tény rendkívül megkönnyítette. Ha valami fontos bemu
tatkozásra, tárgyalásra mentem, a könyvet magammal vittem, 
és átnyújtottam partneremnek, lett légyen az akár a köztársasá
gi elnök is. Azonnali hatásként nyomban egészséges egyensúly . 
keletkezett közöttünk, lélektanilag ugyanis bebizonyosodott, 
hogy országában nem vendég, nem kiküldött vagyok, hanem 
otthon érezhetem magam. Ugyanakkor meg kell jegyeznem, 
hogy kulturális célokra - amelyekre mind gazdasági, mind poli-
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tikai kapcsolatok építhetők, amelyek szimbólumként jelzik 
külkapcsolatainkat, történelmi hagyományainkat, külhonban 
elért eredményeinket, megbecsültségünket (emléktáblák, utca' 
nevek, emlékművek) - a költségvetés támogatása minimális. 
Nagykövetség, főkonzulátus kulturális célokra forrással valójá
ban nem rendelkezik, a kukurális intézetek lehetőségei pedig, 
kivéve egy-két nagy rendezvényr, ugyancsak behatároltak. 

Összefoglalásként tudatosírandó, hogy a csarlakozás előest
éjén mulasztásokkal vagyunk kénytelenek szembesülni: mindenek

előtt a Közép-Európára, a szomszédos népekre és országokra 
vonatkozó külkapcsolati rendszer átfogó koncepciójának hiá
nyával, a kulturális diplomácia jelentősége iránti nagyfoktrér-
zékerlenséggel és azzal, hogy alapvetően kihasználatlan maradr 
annak a szakembergárdának a tudása, amely a rendszerváltozást 
a közép-európai együttműködés esélyeként is értékelte. Első
sorban az aggodalmakról, az elszalasztott lehetőségekről beszél
tem, és nem az eredményekről, mert úgy gondolom, a tovább
lépéshez mindennek újragondolására van szükség. 

P O R D Á N Y S A R O L T A 

KONTINENSEK KÖZÖTTI NEMZETKÖZI FELNŐTTKÉPZÉSI 
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 

Évek óta idézik Ottó Herz német andragógus kooperációval 
kapcsolatos alábbi történetét1 a nemzetközi felnőttképzési 
együttműködésekkel foglalkozó szakemberek. Egyszer egy tyúk 
elmegy a disznóhoz és megszólítja: - Együtt kellene működ
nünk, hiszen nagyon sok ember szereti a sült sonkát tükörtojás
sal! - Remek ötlet! - mondja a disznó, azonban egy kis gondol
kodás után, gyanakvóan megkérdezi: - M i is történik akkor ve
lem? - Ne aggódj! - mondja a tyúk, -valamelyik fél mindig 
vesztes az együttműködésben. 

Érdemes elgondolkodni a fenti történet tanulságán, hiszen 
a tíz újabb ország, köztük hazánk csatlakozása után, új helyzet 
teremtődött az Európai Uniós tagországok közötti szakmai 
együttműködésekben. A különböző szervezetek, intézmények 
most szembesülnek igazán azokkal a kérdésekkel, hogy az E U 
újonnan csatlakozó, vagy régi ragállamaként hogyan kell sike
resen és eredményesen együttműködni? Hogyan lehet megőriz
ni és folytatni azokat az értékes kapcsolatokat, amelyeket a két-
, vagy többoldalú együttműködésekben már évtizedek óta épít
gettünk? A válaszadást segíthetné a korábbi jelenrősebb fel
nőttképzési együttműködéseinkről elkészített átfogó, publikált 
értékelések áttekintése. Ezek hiányában azonban más országok 
Tapasztalatainak, srratégiáinak megismeréséből kell Tanulnunk. 

A Továbbiakban a nemzetközi felnőttképzési együttműködé
sek területén a legjobban dokumentált német gyakorlatról írok, 
amelyer az 1953 óta működő Német Népfőiskolai Szövetség, 
majd annak 1969-ben létrehozott Nemzetközi Együttműködési 
Intézete - kormányzati pénzek felhasználásával - évtizedeken 
kereszrül folytatott több mint száz országgal. Ügy érzem, érde
mes magyar nyelven is közkinccsé Tenni a nagyon széles és sok
színű német nemzetközi együttműködési programnak az egyik 
ázsiai civil szervezettel, az Ázsiai és a Csendes-óceán déli területe
inek Felnőttképzési Irodájával (Ásian and South Pacific Bureau of 
Ádult Education - ASPBAE) végzett munkájának tapasztalatait. 
A 25 évvel ezelőtt, 1978-ban kezdődött együttműködésnek 
csak a főbb tanulságait foglalom össze a Felnőttképzés és Fejlesz
tés (Ádult Education and Development) című, félévente megjele
nő folyóirat alapján. Ezt a rangos nemzetközi kiadványt egyéb
ként a Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttmű
ködési Intézete (IIZ/DVV) 1973 óta éppen azzal a céllal jelen
teti meg, hogy a nemzetközi szakmai párbeszéd fóruma legyen, 

Ottó Herz: Informationen Weiterbildung in Nordrhein-
Westfalen. 3/1998. 

és információcserér biztosítson az Afrikában, Ázsiában, Latin-
Amerikában és Európában dolgozó felnőttképzési szakemberek 
között. 

A forrásként használt 2003. évi 60. számú kiadvány címlap
ján a C O N F Í N T E A V + 6 elnevezésű, tavaly, Bangkokban 
megtartott világkonferencia Program a jövőért (Agenda for the 
Future) című összefoglaló 10. témaköre szerepel: „A nemzetközi 
együttmúliödések és a szolidaritás erősítése" (Enhancing Internati
onal Coopération and Solidarity). A C O N F Í N T E A V + 6 elne
vezés az úgynevezett konferenciák közötti, az 1997-ben, Ham
burgban tartott V . U N E S C O Nemzetközi Felnőttképzési Kon
ferencia hat évvel későbbi, értékelő rendezvényére utal. A fel
nőttoktatással foglalkozó szakmai cikkekben és a konferenciá
kon „kötelező" idézni ezeket a világeseményekhez kapcsolódó 
dokumentumokat, hiszen ezek tartalmazzák azt a közös szakmai 
gondolatiságot (rossz nyelvek szerinr szakmai közhelyszótárt), 
amelyer mindenki érr és alkalmaz az együttműködésekben. A 
világtalálkozón megvitatott témakörökről ugyan jelentek meg 
publikációk nálunk is, de az ott elhangzottakról bővebb tájé
koztatásra is szükség lett volna, hiszen a nem túl sokat mondó, 
ezért nemzetközi szakmai körökben egyre gyakrabban bírák 
élethosszig tartó tanulás (life long learning) szlogenr Tartalmas ha
zai felnőttképzési, felnőTTokrarási sTrarégiává kellene formálni. 

A huszonöt éves észak - dél, IIZ/DVV - A S P B A E együtt
működés (25 Years of Coopération: ASPBAE and Í Í Z / D W ) , ta
pasztalatainak összegzése és a további együttműködések tartal
mi kialakítása érdekében a partnerek konferenciát rendeztek 
2003-ban, Pekingben A Bárány éve - Nemzetközi együttműködés 
a felnőttkori tanulásért (The Year of the Sheep - International 
Coopération for Aduit Education) címmel. Az együttműködés 
Tanulságairól 12 cikker jelentettek meg, amelyekben a külön
böző résztvevők szemszögéből elemezték annak erényeit és hiá
nyosságait. Az elhangzott javaslatokat, valamint a tengeren Tú
li együttműködések (overseas development assistance, O D A ) ál
talános tanulságait Chris Duke és Heribert Hinzen professzor fog
lalta össze, akik a kezdetektől aktív alakítói voltak ennek az 
együttműködésnek. 

A szeminárium részrvevői megerősítették az Oktatás min
denkinek világprogram megvalósításáról készített beszámoló 
(Education for Ali (EFA) Monitoring Report 2002) egyik legfon
tosabb megállapítását, mely szerinr a nemzeti okrarási progra
mok valójában nem érik el a felnőtteket, ezért egyértelműen 
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