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Recenziók 

Sári Mihály: 

A görlizi tudományos műhely, a Collegium Pontes új kötete a „Peri-
féria Európa közepén” 

 
1945-2009 közötti a neveléstudom|ny, a magyar felnőttnevelés és kultur|lis politika elméle-
tére legnagyobb mértékben a német nyelvű európai szakirodalom hatott. (Ma m|r bel|tható a 
szovjet kultúraelmélet és neveléstudom|ny /1945-1989/ zs|kutc|ja, ha a marxizmus-
leninizmus-szt|linizmus ideológi|j|t indoktriner módon alkalmazta a fenti területek magyar 
tudom|nyos művelője.)   A hetvenes-nyolcvanas években emellett az angol  és francia nyelvű  
tudom|nyos folyóiratok és szakkönyvek növekvő befoly|soló szerepéről is beszélhetünk, de a 
német nyelvű nyomtatott andragógiai, kultúratudom|nyi szakirodalom hat|sa ma is domi-
n|ns maradt. 
Tal|n Ausztria és  a Német Szövetségi Közt|rsas|g téri közelsége is magyar|zza az erős hat|st, 
tal|n a német kultúra keleti ir|nyú offenzív|ja adott széles medret ezen tudom|nyterület  tér-
nyerésére magyar területen is, tal|n a kultur|lis intézményközi együttműködés kor|bbi for-
m|i, a mai Bologna-folyamat  is előidézték, hogy  a  német nyelvű szakirodalom közvetítette 
tudom|nyos elméletek meghonosodtak a magyar „kultúratudom|nyban”. Egyetemi műhelyek 
(Aachen/ F. Pöggeler, Leipzig, Hamburg /P.Bendixen, Klagenfurt/ E. Gruber, Leiden/ J. Katus 
és sokan m|sok), t|rsadalmi szervezetek (Német Népfőiskolai Szövetség/J. Horn, H. Hinzen, 
Osztr|k Népfőiskolai Szövetség/W. Filla) folyóiratai, kutatói műhelyeinek kiadv|nyai rend-
szeresen eljutottak a magyar tudom|nyos közösségekhez. 
A „közvetítők” között ott tal|ljuk a lengyel-német hat|ron működő Zittau/Görlitz Szakfőisko-
l|t, amely egyetemi rangú képzéseiben is, s h|ttérb|zist ad a 15 éve működő Sz|sz Kultur|lis 
Infrastruktúra Intézetnek, valamint a közép-európai egyetemeket összefogó Collegium Pontes 
szervezetének. A Német Szövetségi Közt|rsas|g, a Lengyel Közt|rsas|g és a Cseh Közt|rsas|g 
ernyőszervezetei alatt a Collegium Pontes a tudom|nyos értékek nemzetközi |raml|s|t, kana-
liz|l|s|t végzi. A főiskola keretében működő Közgazdas|gi Karon működik az 5 éves „kultur|-
lis menedzser” képzés, amely megfelel a mi andragógus, kor|bban művelődési és felnőttkép-
zési menedzser képzésünknek. 
Mind az intézet, mind a Collegium Pontes a görlitzi Klingewalde Kastélyban kapott helyet, s a 
két szervezet operatív és szellemi ir|nyítója Prof. Dr. phil. Dr. habil. Matthias Theodor Vogt. A 
Collegium Pontes sz|mos konferenci|t szervezett, amelyeken magyar tudom|nyos szakembe-
rek és egyetemi hallgatók is részt vettek, s a tudom|nyos műhely gazdag szakirodalm|nak 
újabb és újabb produktumai így haz|nkba is eljutottak. 
Ez évben négy szerkesztett kötetükre figyelhettünk fel, amelyeket Matthias Theodor Vogt, Jan 
Sokol, Beata Ociepka, Detlef Pollack, Beata Mikołajczyk szerkesztettek, és amelyeket az Euró-
pa szerte tudom|nyos igényességéről ismert Frankfurt am Mainban ténykedő Peter Lang 



 
 

162/176 

Internationaler Verlag der Wissenschaften adta ki. Mivel a kiadó több kiad|si hellyel is ren-
delkezik, a kötetek megjelentek Frankfurt am Mainban, Berlinben, Bernben, Brüsszelben, New 
Yorkban, Oxfordban és Bécsben is, ez jelzi a kötetek rangj|t is. 
Sokat ígérő és izgalmas mondandója van „Az európai szolidaritás feltételei” című kötetnek. A 
szerzők azt kutatj|k, hogy az Európai Unió kiszélesedésével milyen krízisjelenségek bukkan-
tak elő, s van-e Európ|nak közös, összekötő identit|st adó hat|sa? Az év m|sodik kötete a 
„Periféria Európa közepén”, amely tartalm|t al|bb bővebben is megismerhetjük, a harmadik 
kötet „A gyengeség erőssége”, amely arra figyelmeztet, hogy minden gyengeségben ott van az 
esély egy-egy területen, s azt meg lehet tal|lni. A negyedik kötet, „Europaizáció a mindennap-
okban”, a hat|r menti v|rosok, intézmények közösségek transznacion|lis problém|it helyezi a 
vizsg|lód|sa fókusz|ba. 
A „Periféria Európa közepén” című kötetet külön is érdemes „górcső” al| venni, mert az elmé-
leti megalapoz|s és konkrét téri kutat|sok összhangj|ban vizsg|lja a címben megadott tém|t. 
Matthias Theodor Vogt az első fejezetben (A periferialitás fogalma és problémái) a kifejezés 
terminológiai sokszínűségére, |rnyalataira, a fogalom történeti tartalmi v|ltoz|saira mutat r|, 
vizsg|lja az értelmezését több tudom|ny és a tudom|nyok jeles képviselőinek művei aspektu-
s|ból.(Marcus Tullius Cicero, Novalis, Walter Christaller, Carl Amery, Peter Bendixen, Hans-
Heinrich Nolte, Bangó Jenő és sokan m|sok). Szembe |llítja azzal a „provincialit|s” fogalm|t, 
bizonyítja, hogy a tereink rétegzett terek, amelyeket a központis|g és periferialit|s is, de regi-
on|lis tagolts|g is jellemez, s a téri szerkezeteknek identit|st nyújtó hat|sa van. Ebben a tér-
ben h|rom pólust lelhetünk fel, a v|rost, a vidéket és a falut, amelyekben az értékteremtést a 
hatékony kultúrpolitikai ir|nyít|s révén lehet elképzelni. 
Jan Sokol, a pr|gai K|roly Egyetem Embertudom|nyi Fakult|s|nak professzora tanulm|nya a 
„Periféria és a határ” összefüggéseiből indul ki, s a centrum és periféria jellemzőinek tételes 
felsorol|s|t végzi el. A „hat|r” nem egyszersmind periféria is, nagyon gyakran épp gazdagabb 
m|s térségeknél. Híd-szerű, olykor épp a piac jellemző tere, kultur|lis interakciók tere. 
Aleida Assman, a Konstanzi Egyetem irodalomtudom|nyi és az egyiptológia professzora a 
„Centrumtól a perifériáig és ismét visszaút a szív sötétségébe” című ír|s|ban ismét a centrum és 
periféria dialektik|j|ból indul ki, s főként angol és amerikai tudósok ír|sait haszn|lja hivatko-
z|sként, s a lengyel sz|rmaz|sú Joseph Konrad „Heart of Darkness” című regényén |t mutatja 
be a téri tagolts|g v|ltoz|sait. 
Andrzej Tomaszewski, a műemlékvédelem Lengyel Nemzeti Tan|csa elnöke, sz|mos lengyel és 
nemzetközi szervezet vezetője egy kérdésben fogalmazza meg a stúdiuma címét: „Közép-
Európa kulturális tere a művészettörténet perifériája?” A Közép-Európa fogalom Kelet és Nyu-
gat között egy kultur|lis tér, amely az első vil|gh|borút megelőzően mintegy sz|z évig léte-
zett, s a XX. sz|zad végén, a „vasfüggöny” megszűnte ut|n szervesült újj|. Milan Kudera definí-
ciója szerint ez a terület geogr|fiailag Európa közepe, kultur|lis értelemben „Nyugathoz” tar-
tozik, politikai szempontból „Kelet”. 
Miloš  Havelka, a pr|gai K|roly Egyetem történelemszociológiai professzora  ugyanezt a gon-
dolatot folytatja a „Hol van a közép? –Közép-Európa mentális térképe” című ír|s|ban. Meggyő-
zően bizonyítja, hogy a fogalom tartalma történetileg v|ltozik. 
Friedrich Naumanntól a magyar Bibó Istv|nig, Szűcs Jenőig feltérképezi a vonatkozó szakiro-
dalmat, s nagyszerű szintézist teremt a tér-t|rsadalomfelfog|sok h|lózat|ban. 
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A kötet az elméleti megalapoz|s ut|n a közép-európai térhez kötődő jelenségeket boncolgatja: 
Marek Czapliński, a breslaui Egyetem történész professzora a „Sziléziai régió szimbolikus kons-
titúciója- Kísérlet egy szintézisre lengyel történészek nézőpontjából” című tanulm|ny|ban 
elemzi, hogy az együtt élő, de eltérő kultúr|jú népcsoportok miként form|lj|k meg téri identi-
t|sukat. Ugyancsak az identit|st nyújtó szimbolikus tereket értelmezi Richard Wagner a 
„Szimbolikus konstrukciók Közép- és Dél- Kelet Európában, különös tekintettel az identitásra” 
című dolgozat|ban. Meg|llapítja, hogy a 15-ök Európai Uniój|nak 27-re való bővítésével Eu-
rópa nem lett nagyobb, hanem m|s lett. A nyolcvanas évek végétől beszélhetünk ismét filozó-
fiai értelemben Közép-Európ|ról, amely fogalom a politika zsargonj|ban v|lt újra haszn|la-
toss|, a közép-európai mítoszban a magyarok, szlovének csehek és lengyelek a Kelet- Közép- 
Európa részei. 
A kötetben ezut|n két hasonló téma következik: Vladimir Kreck toll|ból a „Demokrácia, szub-
szidiaritás és piacgazdaság a posztszocializmus idején a bulgáriai művészet és kultúra példájá-
val”címmel készült ír|sban a „nemzeti új ideológia” és annak érvényesülését elemzi a szerző. 
Anton Sterbling, a Sz|szorsz|gi Rendőrfőiskola professzora pedig a „Mi gubbasztunk és teszünk 
a sötét aknában-a kommunista erőszakuralom Romániában” című tanulm|nyban arról olvas-
hatunk, hogy a rom|niai politikai hatalomv|lt|s hasonlóan zajlott le, mint péld|ul Magyaror-
sz|gon. Részletezi a kommunista tot|lis hatalom|tvétel f|zisait, s mindezek hat|sait a rom|-
niai rom|n és „rom|n-német” szépirodalomra. 
Volkhard Knigge, a Buchenwalni Emlékhelyek Alapítv|ny elnöke és a Jenai Egyetem díszdok-
tora a németorsz|gi történelmi gondolkod|sról ír. (Erinnerungskultur; Emlékezéskultúra) Be-
mutatja, hogy a német közösségi tudat kétféle diktatúr|ra emlékezik, amelyek között hasonló-
s|g és különbség is van: a nemzeti szocializmus és a SED-diktatúra. A demokratikus fejlődés, a 
felelősség- és öntudat kialakít|s|val lehet eljutni az össznémet emlékezéskultúr|hoz, amely 
kölcsönös kapcsolatban van az európai emlékezettel. 
Albogast Schmitt az oktat|s néh|ny kérdését vetette fel.(Antik oktatás és modern tudomány- A 
tudás provincializálásának  és specializálásának  szellemtörténeti feltételezései) R|mutat arra, 
hogy miközben a gazdas|gi és kultur|lis globaliz|ció vil|gh|lózatokat hozott létre, a tudom|-
nyos rendszere a középkori gondolkod|si struktúra foglya. Ez a tudom|nyos módszertanban 
és oktat|smódszertanban is visszatükröződik, a tudom|ny különböző területein mérhetőek az 
autonómia eltérések. A mai v|ltoz|sok részévé kell, hogy v|ljon a régi tudom|nyos rendsze-
rek egységének lépésenkénti felbont|sa. 
A tanulm|nykötet egy m|sik blokkja a saj|tos helyzetben lévő v|rosokat mutatja be. Gudrun 
M.König, a Dortmundi Egyetem professzora (Áruhorizontok- Urbanitás vidéken) az ember 
mindennapi életét meghat|rozó, közszolg|ltat|sokat nyújtó |ruh|zak , piacok, benzinkutak, 
hat|r|tkelők, szupermarketek, passz|zsok, mint a v|s|rl|s színterei vizsg|lat|t végzi el, a 
konzumkultúr|t, a v|s|rlóhely funkcióit, az eladó és vevő kommunik|ciój|t kutatja. 
Christine Weiske a Chemnitzi Műszaki Egyetem professzora, Katja Schuchknecht és Mariusz 
Ptaszek ugyancsak a fenti egyetem tudom|nyos munkat|rsai „A határon át - a mindennapok 
integráló ereje Görlitz-Zgorzelec városkettősében” címmel írt|k le közös kutat|suk eredménye-
it. A Neiße-folyó kettév|lasztja az egykor egy v|rost, kérdés, miként lehet kialakítani bilater|-
lis nemzeti politik|t Lengyelorsz|gban és a Német Szövetségi Közt|rsas|gban. A kutat|s 
eredményei azért is fontosak sz|munkra, mert nekünk is van Kom|rom-Komarno és S|toral-
jaújhely-Slovenské Nové Mésto kettős v|rosunk. 
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Bernd Kaufmann Chartres v|ros|nak, M|ria Istenany|ról elnevezett püspöki Notre Dame le-
égésének történetét vetíti elénk, s mutatja be a v|ros újbóli felemelkedését, region|lis szere-
pének megtart|s|t. (Periferialitás és kulturális bennfoglalás) 
Günter Beelitz színész és a szính|ztudom|ny művelője, a Weimari Német Nemzeti Szính|z 
főintend|nsa a tanulm|nya címében kérdezi: Mennyit kér a német színház a provinciális és glo-
bális jelenségekből?  Mire való a színház- Kísérlet a helyzet meghatározására. A szerző a szính|z 
régi funkcióit elfogadva r|mutat arra, hogy sz|mos funkcion|lis lehetőség kimarad a szính|zi 
munk|ban, amelyek a v|ltoz|sokhoz igazíthatn|k és moderniz|ln|k a mai szính|zat. A szín-
h|zl|togatók meghat|rozott, |m nem elég széles rétegét szélesíteni lehetne. Normatív szín-
h|z-esztétik|ban tov|bbiakban nem lehet gondolkodni. 
 
A dolgozatokban és a kötet egészében megjelenő konklúziók a magyar hat|r menti inter- és 
multikultur|lis kérdésekre is adhatnak adekv|t v|laszokat, így az andragógusok, térségfejlesz-
tők, kulturális menedzserek, a kulturális antropológiával, vagy a históriával foglalkozó szakem-
berek és a kultúrpolitika formálói egyar|nt hasznosan forgathatj|k ezt a 375 oldalas művet. 
A német nyelvű kötetek 45-60 Euro közötti összegért megv|s|rolhatók a kiadón|l, amely e-
mailen elérhető (zentrale.frankfurt@peterlang.com). 
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