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Reinhold Begas: Alexander von Humboldt márványszobra (1883) 

a berlini Humboldt Egyetem főépülete előtt

Fotó: Heike Zappe
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Elôszó
A német felsőoktatásban a  Bologna-folyamattal, a munkaerőpiaccal, a finanszírozással vagy a hallgatói lét-
számmal kapcsolatos viták jó ideje a kiválóság jegyében zajlanak, ami az ottani Excellenzinitiativen 
(Kiválósági Kezdeményezés) alapján felmerült magyarországi törekvések kapcsán nálunk is vélhe-
tően népszerűvé válik.

Márpedig a felsőoktatási programokban, szabályozásban, leírásokban alkalmazott fogalmak termé-
szetesen nem értéksemlegesek – ez igaz az olyan technokrata szóhasználatokra is, mint a szolgáltatás, 
piac, kereslet, kínálat. Ez utóbbiak sűrű emlegetése az elmúlt évtizedben inkább elfedte a minőségre vo-
natkozó problémákat, ezért ha a kiválóság kategóriája egyre nagyobb teret kap, akkor annak remélhető-
en tartalmi következményei is lesznek.

Természetesen a kiválóság kitüntetett pozíciója akár szemben is állhat például a költségvetési ha-
tékonysággal. Haszna azonban, hogy algoritmust kínál a különböző hatékonyság-szempontok közötti 
választáshoz, például ha arról a kérdésről van szó, hogy milyen oktató-hallgató arány volna kívánatos. 
De a tudományos életpálya-modellek intézményi keretei megválasztása során is világos különbség van 
például a szakterületi egyenszilárdságot vagy a kiválóságot támogató megoldások között.

A német példa mellett több fogódzót is találhatunk ahhoz, miként lehet vezérfonala a kiválóság kö-
zéppontba helyezése a felsőoktatási-akadémiai politikának. A Centre of Excellence uniós programtól 
kezdődően olyan hazai felsőoktatási-tudományos innovátorok koncepciójáig, mint Lajos Tamás, Pléh 
Csaba, Nyíri Kristóf professzorok, számos szemléletes példa mutatja, hogy koherens és átfogó hatású 
lehet a kiválóság jegyében zajló akadémiai gondolkodás.

Mindezt általános megfontolásokból is üdvösnek találhatjuk. Az euroatlanti felsőoktatást és tudo-
mányt természetesen gyakran kísérti meg a gazdaság, a politika vagy a média, hogy korszerűnek és mél-
tányosnak látszó elvárásoknak megfelelve feladja hagyományos értékeit. Ezzel rövid távú előnyöket ér-
het el, népszerűvé és elfogadottá válhat, azonban fundamentumaiból olyan veszteségeket szenvedhet, 
amelyek igen hamar eljelentéktelenítik. A demokratikusság, profitabilitás vagy népszerűség terepén a 
tudománynál és a felsőoktatásnál lényegesen gyakorlottabb, de ami még fontosabb, odaillőbb mércéjű 
versenytársak működnek, velük szemben az akadémiai szereplők bizonyosan csak veszíthetnek – nem-
csak a tekintélyükből, az elismertségükből is. Azt az álláspontot érdemesebb képviselni, hogy a tudás-
teremtés és -átadás leginkább az akadémiai autonómia, értékelés hosszú távú intézményes keretei kö-
zött hatékony, s mindez éppen a tudás belső lényegéből, sajátosságaiból következik. Magyarán, szív-
gyógyszer, internet, energia és mobiltelefon a tudományos és oktatási kiválóság maradéktalan érvénye-
süléséből – és csak abból jött és jöhet létre. Vagyis, a kiválóság maradéktalan érvényesítése már önma-
gában is a leghatékonyabb társadalmi pozicionálása lehet az akadémiai rendszernek.



Filológiai Könyvtár (Freien Universität, Berlin)

Fotó: Philipp von Recklinghausen




