Chancen wahrnehmen
Élni a lehetőségekkel
Globalisierungsforscher Dr. Josef Bayer zu Gast beim Eötvös-Europatag –
Dr. Bayer József globalizációkutató az eötvösös Európa-nap vendége volt
Von Oberstudienrat Richard Guth / Guth Richard német nyelvi lektor

(30. 03. 2017) „Mein Vater fing mit zehn Jahren an zu
arbeiten. Die Familie in der ungarndeutschen Bergmannssiedlung Sankt Iwan bei Ofen in
der Nähe von Budapest war auf das Geld, was er verdiente, angewiesen. Da haben wir noch
lange nicht von Globalisierung, wie wir sie heute kennen, gesprochen”, erinnerte sich der
71-jährige Politologe, Philosoph und Mitglied der Ungarischen Akademie der
Wissenschaften, Prof. em. Dr. Josef Bayer im Gespräch mit Schülerinnen und Schülern des
József-Eötvös-Gymnasiums Totis/Tata.
Der diesjährige Europatag, der sechste in der Reihe, hat den Rahmen Europas ein wenig
gesprengt: Denn das Thema Globalisierung, von vielen als Gespenst wahrgenommen, stand
im Mittelpunkt der Veranstaltung. Als Auftakt nahmen Schülerinnen und Schüler aller
Jahrgänge des deutschen Klassenzuges der Schule an einem deutschsprachigen Workshop
teil. Hier untersuchten sie Fragen rund um die Globalisierung und widmeten sich
kontoversen Meinungen. Zu Beginn der Veranstaltung stellten die Gruppenteilnehmer ihre
Ergebnisse vor und schufen so eine Grundlage für die heutige Veranstaltung.

Bewusst setzte der Politologe in seinem anschließenden zweisprachigen Vortrag beim
Anfang der Menschheitsgeschichte an und wagte dann eine Zukunftsperspektive. Denn
Globalisierung hat ihre Wurzeln in der Geschichte und wird Konsequenzen haben für unser
zukünftiges Leben. Dabei versuchte Bayer das Phänomen differenziert darzustellen, denn
einfache Antworten darauf gibt’s keine. Sein Fazit lautete ohnehin nüchtern: Wir könnten
die Globalisierung nicht aufhalten, deshalb sollen wir uns den Herausforderungen stellen
und die Chancen, die sie bietet – ohnehin als Teil unseres Lebens – zu nutzen.

(2017. 03. 30.) Édesapám tíz évesen kezdett el dolgozni. Családjának, aki a Budapest
melletti magyarországi német bányásztelepülésen, Pilisszentivánon élt, szüksége volt a fiú
által megkeresett jövedelemre. Akkor még messze nem beszélhettünk globalizációról,
legalábbis a mai formájában – emlékezett vissza professor emeritus Dr. Bayer József,
politológus, filozófus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja az Eötvös József Gimnázium
diákjaival folytatott beszélgetése során.
Az idei Európa-nap - a hatodik a sorban - témaválasztásában kissé kiterjesztette Európa
határait, hiszen a globalizáció, sokak szemében mint egy rossz szellem, állt a rendezvény
középpontjában. A délelőtt egy német nyelvű diákworkshoppal kezdődött, ahol a német
tagozatos diákok a globalizáció témakörével és a világméretű jelenség körüli vitákkal
ismerkedtek. A díszteremben tartott központi rendezvény elején a résztvevő diákok
bemutatták eredményeiket, ezzel egy alapot teremtve a témával való további ismerkedéshez.

Tudatosan az emberiség történetének kezdetével indult a professzor előadása, amely egy
kitekintéssel zárult, hiszen a globalizáció nem előzmény nélküli és nagyban befolyásolni
fogja az életünket. Bayer József előadása során megpróbálta ezt az összetett kérdést
differenciáltan bemutatni. Konklúziója amúgy is józanságra int: a globalizációt nem fogjuk
tudni feltartóztatni – hiszen már életünk szerves része –, ezért elébe kell néznünk a
kihívásoknak és ki kell használnunk az adódó lehetőségeket.

Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe „Europatag am Eötvös-Gymnasium Totis /
Tata” finden Sie unter https://www.richardguth.de/auslandstaetigkeit/europatag/ - további
információk az Eötvös József Gimnáziumban megrendezésre kerülő Európa-napi
rendezvénysorozatról (németül): https://www.richardguth.de/auslandstaetigkeit/europatag/

