
Elfogadni, szeretni csak azt lehet, amit ismerünk
Szerkesztí sé gi beszólgeté s a nemzetisé gek kultú rdjdnak hözkinccsé  té telé ró1

k Európai Unió multihulturális nevelé ssel hapcsolatos ajánlásai kdzött szerepel, hogy azokon a tertileteken, ahol jelen-
tí s ftisebbsé g é l eqyütt a többsé qi közössé ggel, az iskolai tananqaqba be kell é pí teni a hisebbsé g törté nelmé re, haaLlomd-
nqaira, kultú nijára vonatkozó ismereteket, ezzel is el segí tve a küIönbiizí  né ptsoportok közötti megé rté st, elfoqadást.
Mennqire valósulhat meq itt é s mlst, a harmadih é uezred kudeté n ez az alánlás? Erre kerestünk választ egq szerfteszt -
sé gi beszé lgetós kereté ben, amelyre nemzetisé gi pedag qusokat hí vtunk meg.

A beszé Iqetí s ré sztvev : Czeglé diné  Curz  Mdria, a Gyulai Bdlcestu Román Gimnázium tanára, Klinqer Lí rincné ,
a Tarjdni Né met Nemzetisé gi ÁItalános Iskola igazgatója, Kraszlán lstván, az Oktatási Miniszté ium Kisebbsé gi F -
osztáIyának szlovák referense, Ldszih Mihált1, a Bé fté scsabai Szlovdk Cimnázium igazgatóhelqettese é s Torjánácz An-
na, a ÁOKSZ| pé csi irodálánah howdt nemzetisé qi szaké rt ie. A meghí vott szakemberek ré szi veüek a nemzetisé gi ke-
rettanten ek ké szí té sé be n _

A Kárpát-medence mindig is soknemzetisé g  té rsé ge
Volt KöZé p-Európának, A magyar államiSág lé treiötté t
követ en a magyarság hol bé ké ben, hol konfliktusok-
kal terhelten, de együtt é lt aZittlé v , il]etve a környe-
z  áIlamokból ide teIepedett Vagy tudatos betelepí té -
si politika ré Vé n leteiepí tett nemzetisé gekkel, kisebb-
sé gi né pcsoportokkal, Magyarország ebb l a törté neI-
mi öröksé gb l köVetkez en ma iS többnemzetisé g 
ország, amelyben Trianon óta a magyar nemzethez
tartozók alkotják ugyan a többsé get, de különösen a
határok menté n jelent snek mondható kisebbsé gi kö-
zössé gek é Inek_ A nemzetisé gi politika egyre kiteried-
tebb lehetósé geket biztosí t e közössé gek számára ah-
hoz, hogy ápolják nyelvüket, kultú rájukat, hagyomá-
nyaikat. A nemzetisé gi oktatáS különböZ  formáinak
kereté ben a közóssé gek ú iabb é s ú jabb generációi
számára teremt dnek meg a felté telek a nemzetisé g
nyelv elsaiátí tására, a ké tnyeiv  ismeretszerzé sre, A
nemzetisé gi kerettantervek azzal a fontos ú j elemmel
gazdagodtak, hogy minden nemzetisé gi kópzé st folytató isko-
lában taní tani kell az ad,Ott ftisebbsé g né pismeretlf. A né pjs-
melet Cí m  tantárgy számos olyan ismeretelemet tar-
talmaz, amely nemcsak a kisebbsé gi közössé g gyer-
mekei, hanem valóiában a tijbú sé gi nemzet ggermekei szá-
mára is í Ontos.

Tudjdk-e a ma iskolába 1áró gqerekek , fiatalok azt , hogq Ma-
gyarorszdg határai hözött nemcsak magqar nemzetisé g , anaa-
ngelv , szdrmazású  emberek é Inek, hanem a hazinak vannak
olqan polgdrai is, akikneft mds az anyaryelvüft, a ftultú rájuk, a
hagqományaik, akik más nemzetisé qhez tartlznak?

Kllnger L rincné : Nagyon változó a ké p. Azokon a
területeken, települé seken, ahol é lnek nemzetisé giek,
ott a gyerekek tudiák, hogy vannak olyan társaik, akik
más né pcsoporthoZ, nemzetisé gheZ tartoznak, Több-
nyire azonban csak a velük együtt é l  nemzetisé gekr l
tudnak. A Magyarországon é l  nemzetisé gekr l, szo,
kásaikról, nyelvükr I azonban nincs átfogó ismeretük.

Lí sztk Mthály: A Viharsarok soknemzetisé g  vidé -
ke Magyarországnak, az ott é l  általános iskolás diá-
kok tObbsé ge valamilyen szinten tud anól, hogy itt
többfé ie nemzetisé g é l, A tudás azonban nagyon kü,
lönböz  mé rté k . Extré m pé ldaké nt emlí tem azt,
hogy szlovák iskolába |áró, szlovák származású  gyere-
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kek sem tudták pontosan azt, hogy  k szlovák szárma-
zású ak, é s ez mit ielent, Nem  k tehetnek err l. Ennek
sok oka van, többek kózött az, hogy a tankönyr'ek,
amelyekb l a magyar é s a szlovák általános iskolások
tanulnak, nem tartalmaznak olyan információkat,
amelyekb l a nemzetisé gek eredete világossá válna,
Törté nelmet is taní tok, s ]átom, é rzé kelem, mennyire
hiányos az az ismeretanyag, amely a nemzetisé gek
eredeté re, törté nelmük aIakulására vonatkozik. fu ál-
talános iskolás törté nelemkönyvb l nem derú l ki,
hogy ez az ország muitietnikus köZössé g volt már a
közé pkorban is, Nemzetisé gi iskoláink nagy hiányos-
sága volt, hogy a né pismeret, i]]etve a nemzetisé gtöí -
té net hosszú  é vtizedeken át nem szerepelt a tanter-
vekben, Hozzá kel] tennem, hogy ez a hiányosság va-
1ójában vé gigkí sé ri a nemzetisé gi oktatáS egé sZ törté -
neté t,

Czeglé diné  Gurzó Mária: A felsorolás szintjé n a
magyar általános iskolások azé rt tudiák, hogy ebben a
hazában más ajkú , más kultú rájú  emberek is é lnek, fut
azonban már nem tudlák igazán, hogy mit l vá]nak ki,
sebbsé gekké , é s hogy mit jelent aZ etnikai é rtelemben
vett különbözé s, Ennek a mé lyebb é rtelmé t nem isme_
rik, mert az etnikai másság fogalma valóban hiányzik a
tanköny/einkb l, a tananyagainkból, A tanulóknak min-
denekel tt tudniuk ke]lene, hogyan kerültek ide é vszá,
zadokkal ezel tt ezek a né pcsoportok, milyen közössé ,
geket alkonak, milyen volt a hité letük, az é letmódjuk, a
szokásaik é s hagyományviláguk. Finomí tanám Lászik
Mihály megállapí tását. Né mi utalás helyenké nt van a
tankönyvekben a nemzetisé gek lé tezé sé re, de ezek való-
ban nem elé gsé gesek ahhoz, hogy átfogó ismeret ala-
kuljon ki róluk, arról, hogy az eredet, a származás mi,
lyen különbsé gekben nyilvánul meg az egy hazában
é l k között, Abban remé nykedem, hogy a most ké szül 
ú i tantervek, tankönyvek a nemzetisé giekke] való együtt-
é lé s sokré t bb bemutatására s a különböz  kultú rák
kölcsönhatására törekszenek,

Kraszlán István: Valóban az a legfontosabb, hogy
milyen módon vannak jelen a tananyagban a kisebb-
sé gek. Ez nem is mindig csak tantervi, tankönlvi ké r-
dé s. Közismert, hogy mind a NAT, mind a kerettanterv
hagy egy szabad sávot többek között é ppen ana, hogy



az iskola helyi tantervé ben megjelenjenek a helyi sa-
játosságok, aZ adott környezetben fontos ismeretek,
vagyis az adott települé sen, kisté rsé gben é l  nemzeti-
sé gek törté nelme, kultú rája, a VeIük Való együtté lé s,
hez né lkülözhetetlen ismeretek,

P\z itt jelen lóv  nemzetisé gi pedaqóqusoft többsé ge olyan isko-
lábóI jdtt, ahol a nemzetisé gi qyerekeft mellett maguarok is ta-
nulnak. É pp ewrt talán nem teliesen ind,okolatlan felvetni azt a
fté rdé st, hoqlj a kisebbsé ghez tartozó é s a ttibbsé gi nemzetb 
snirman qqerehek ftözött van-e valamilqen é rzé kelhet  feszült-
sé g? A hé rdé st az indoftolja, hogy a viláq azln té rsé aeiben, ahol
a né pessé q soknemzetisé g(í , helyenké nt az isftola a nemzetisóqi
fronfliktusoh egqik forrása, terepe, hülönösen akkor, ha nem tö-
rekszenek etnikai homoqenizációra, tehát ha equí itt tanulnak a
többsé qi é s kisebbsé gi qqereftek.

Kllnger L rincné : Tarjánban ilyen problé ma soha-
sem jelentkezett az iskolában, Hozzá kell tennem,
hogy a tanulók 70 százalé ka né met származású , a töb-
bi magyar, s vannak cigány tanulóink is, mivel a szom-
szé dos közsé gb I, ahol jelent sebb számú  cigány la-
kosság é l, át|árnak a tanu]ók, Mé g egyetlenegy alka-
]ommal sem tapasztaltam ilyen jelleg  problé mát,
Ebben persze nagy szerepe van annak, hogy mit halla-
nak a szül i házban, az együtt é l  emberekt l magáról
aZ együtté lé Sr l, De annak is Van ielent sé ge, hogy
már az óvodában megismerkednek a né met nyelwel,
függetlenül attól, hogy milyen származású ak, Ugyanis
az óvoda nemzetisé gi, de a helyzetb l adódóan járnak
oda más gyerekek is, Az óvodában egyszerre ismer-
kednek meg a né met nemzetisé gi é s termé Szetesen a
magyar kultú rával is. Már ú gy kerülnek az iskolába,
hogy é vek óta ké t kultú rán n nek fel. Az iskola ezt
próbálja egyre b ví teni, mé |yí teni, A gyerekek iól elfo-
gadiák egymást, é ppen azé rt, mert egymás kultú rálát
is elfogadlák, Valóiában a ké t kultú ra együtt lé tezik a
számukra, mindkett t szeretik. sokfé le kulturális is-
meretet szereznek a ké t né pt l, Elfogadni, szeí etni
ugyanis csak azt lehet, amit ismerünk, Szeretné k utal,
ni arra, hogy nemcsak megismeré sr l van szó, hanem
tevé kenysé gekr l is, a gyerekek együtt ápolják, együtt
é lik át a hagyományokat, Ezzel é pül be igazán a másik
kultú ra elfogadása a gyerek szemé lyisé gé be_

Ön meqlehetí sen jóI ismei a né met nemzeti hisebbsé q iskolá-
it, mind,enütt iluen idedlis a qgerehek kapcsolata a többsé qi
nemzethu tart1zó tdrsaikkal?

Kllnger L rlncné : Ma sehol nem é rzé kelhet  ilyen
problé ma, Korábban, é vtizedekke] ezel tt volt ilyen_
Ez a né met kisebbsé ggel szembeni politikai diszkrimi,
nációval függótt össze, de ré góta nem tapasztalható
ilyen feszültsé g, konfliktus,

Ugaaniluen konfliktusmentes az eggütté lé s a Yiharsarokban,
ebben a valóban többnemzetisé qí  té rsé gben?

Czeglé diné  Gurzó Mária; Nálunk sem é rzé kelhet -
ek ilyen ielleg  konfliktusok, Teljesen termé szetes a
gyerekek számára, hogy az óvodában, aZ általános iS-
kolában, s t a gimnáziumban is együtt tanulnak a kü-
lönböz  nemzetisé gekb l származók. A mi iskolánk-
ban, Cyulán többnyire magyarországi románok gyer-
mekei tanulnak, de vannak romániai román, valamint
magyarországi é s határon trili magyar alkú  tanulók is.

Ez utóbbiak Nagyszalontáról é s környé ké r l jönnek
hozzánk, Ha né ha akadnak konfliktusok, azok nem az
lskolában alakulnak ki, hanem a többsé gi nemzet é s a
kisebbsé gek között, Ezek is nagyon ritkák, s az el í té -
letekb l, a ré gi beidegz dé sekb l, a mú ltból gyöke-
reznek. A magyarországi románokkal szemben koráb-
ban mé g itt-ott megnyilvánultak ellené rzé sek. (Pé idá-
ul sportmé rk zé seken a román iskola csapatát kifü-
tyülté k.) É rdekes módon mára ezek az ellensé ges
megnyiivánulások nyomtalanul elt ntek, Talán aZ id -
sebbek köré ben mé g né ha el jön a mú lt, s ez ha]vá-
nyan megielenhet a gyerekek között is, de ennek nincs
látható iele. Az esetleges el í té leteket, ellené rzé seket
valóban csak a kisebbsé gek kultú rájának a megismeí -
teté se tudja oldani a többsé gi nemzetben. A többsé g,
ha mé lyen megismeri a vele é l  kisebbsé get, e]foga-
dóbb, toleránsabb lesz, Ugyanakkor nem lehet elé g
hangsú llyai emlí teni azt, hogy maguk a kisebbsé gek
sincsenek mindig teljesen tisztában saiát mú ltjukkal,
saját kultú rájukkal. Ha tehát az erre vonatkozó isme_
retek helyet kapnak az oktatásban, akkor a kisebbsé -
gek nemzeti identitása, azonosságtudata er södik. Az
ismeletek me]lett a kölcsönös elfogadásnak fontos
felté tele, hogy a gyerekek együtt é ijenek, szoros kap-
csolatokat alakí tsanak ki egymássai,

Toriánácz Anna: A horvát kisebbsé ggel szemben a
dé lszláv háború k óta ú jra é rzé keJhet ek az ellené rzé -
sek, s ezek az iskolában, a gyerekek között is tapasz-
talhatók, Az anyaország közelmú ltbeli politikai állapo-
ta negatí v fé n}t vet ránk is. A horvát-szerb háború
rossz hatással volt kisebbsé günkre. A háború  miatt
sok menekült jött Magyarországra, jó ré szük ma is itt
é l, Sokan azé rt nem települnek vissza, mert nincs meg
a házuk, nincs hova menniük, A feln ttek s velük
együtt a gyerekek is,,1ugózzák" a különböz  dé lszláv
menekülteket, s háború zó né pnek í té lik függetlenüI
attól, hogy milyen nemzetisé g ek, hogy  k támadtak-
e meg másokat, vagy  ket támadták meg. Az ellené r-
zé sekhez, az el í té letekhez az is hozzáiárul, hogy a
menekült máské nt é l, más szokásai vannak. A mene-
kü]t lé t együtt jár azzal, hogy enged a morális normák-
ból, s ezé rt a környezete el í té ]ettel viseltetik iránta,
Mindez kihat a horvát kisebbsé g nemzetisé gi oktatás-
hoz való viszonyára. A horvát-szerb háború  óta é rez-
het en csökkent a horvát nye]Vet tanulni akaró gyere-
kek száma, A horvát kisebbsé gi szül k hem akariák
horvátul taní tani a gyeí ekeket, inkább magyar iskolá-
ba iáratják, S né met Vagy angol nyelvre taní ttatiák,

Azé rt ez a klnflihtus nem általánosí tható, bdr felhí vja a fi-
7aelmet arra, hogu az el í té Ietek bármikor elfföhetnek_

Toriánácz Anna: Valóban í gy van. A háború  e] tt
lé nyegesen 1obb volt a helyzet, inkább vállalták hor-
vátságukat a mi környé künkön az emberek, Ma nem
akariák vállalni a nemzetisé gi nyelvüket, Ami enné l
mé g szomorú bb: az iskolavezeté s sem akar igazán en-
nek é rdeké ben tenni, ami azzal magyarázható, hogy
ezekben a nyelvoktató iskolákban zömé ben nincsenek
nemzetisé gi származású  vezet k, s lassan már csak
egy-ké t nemzetisé gi pedagógus dolgozik azé rt, hogy a
gyerekek meg rizhessé k az anyanyelvüket,
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Czeglé diné  Gurzó Márla: Ez nálunk nem jellemz ,
A román iskolákban ez a problé ma nem ié tezik.

Lí szik Mihály: A bé ké scsabai szlovák iskolában is
tanulnak olyan gyerekek, akik nem sz]ovák szül kt l
származnak, Mé ly konfliktusok valóban nincsenek, de
az iskolán kí vül kisebb sú rlódások e] fordulnak, sze-
retné m hangsú lyozni, hogy ezek oka az, hogy nem
mindenki ismeri a magyarországi szlovákságot, Emlí -
tené k konkré t pé ldái is, Következetesen próbálkozunk
azzal, hogy városi ünnepsé geken, rendezvé nyeken is
bevieyük a szlovák nyelvet a város közvé lemé nyé nek
tudatába, Ez a szándé kunk azonban nem mindig kap
megfelel  figyelmet. A nem szlovák származású  diá-
kok a városban bizony sokszor nevetnek ezen, Nem é r-
tik annak a jelent sé gé t, hogy a szlovák diák szlovákul
is ünnepelhessen egy magyar ünnepsé gen- Ebben
peí sze nem ellenszenvet, el í té letet é rzek, hanem a
megismeré s hiányával magyarázom, Az a magyar gye-
rek, aki nem fogadja tetszé ssel ezt, nem sz|ovákelle-
nes, hanem valójában nem tudja, hogy mit ielent
szlovák nemzetisé g  társának, ha egy ünnepsé gen
szlovák köszönté st is hall. Nem szabad ezen megsé r-
t dnünk, hanem vá]lalnunk kelJ kisebbsé günk mú ltjá-
nak, nyelvé nek, irodalmának a megismerteté sé t,

Mivel magyarázható az, hoqq a velünk é I  kisebbsé qek lé te,

kulturális, ryelvi mássága - ftevé s kivé teltó1 eltekintve - mára
elfogadoná vólt, hogt1 szinte nincs wlük szemben el í té letessé g?

S mlst itt vlnalklztassun[z eI a maqqarorszáqi romák helywté -
t , társadalmi negfté Ié sé tó1 s ettó'l az imé nt jelzett, remé ljük,
i d ó1 e g e s f e sz ülts é  q t ó1 -

Czeglé diné  Gurzó Márla: Talán nyitottabb a világ,
sokfé le etnikum é l ma az országban, megszokott a
más szokásokat követ k jelenié te, Ezekhez ké pest a
több é vszázada jtt é l  nemzetiSé gi né pcsoportok nem
is t nnek másnak, mé g kevé sbé  t nnek idegennek,

krasz|án lstván: A korábbi konfliktusok okaival
kapcsolatban szüksé gesnek látom, hogy kimondIuk: a
iöbbsé gi nemzet tagIai é s a kisebbsé gek köZötti eSet-
leges ellenté tekben sokszor a kisebbsé gek anyaorszá-
ga é s a magyar állam közötti kú lönböz  feszültsé gek
tükröz dtek vissza, csapódtak ]e, Sok pé ldát lehet erre
mondani, a Fladi pozsonyi mé rk zé sé n kialakult tö-
megverekedé st l a b s-nagymarosi ví zlé pcs n át
Meciarig lehet sorolni azokat az okokat, amelyek a
magyarországi szlovákokkal szembeni esetleg negatí v
megí té lé st, ellené rzé seket kiváltották, Bizonyára más
kisebbsé gek is tudnak hasonló problé mákat emlí teni,
Ezt mi, szlovákok azé rt vettük zokon, mert mi ezekr l
az államközi konfliktusokról nem tehettünk, mé gis ha,
tott a többsé gi nemzettel való kapcsolatunkra.

Ezek a konfliktusoh valamilqen formában meglelenherteh az
iskolában, a qqerekek kdzött?

kraszlán lstván: konkré tan nem tudok róla, de le,
het, hogy a gyerekek a maguk szintjé n átvettek bel le
valamit, ÖrüIök neki, hogy ez csak felté teleZé S, Egyé b-
ké nt ma mintha té nyleg kevé sbé  jelenné nek meg ilyen
tí pusú  el í té letek a társadalomban. s alig-alig az isko-
]ában. S ebben valóban nagy szerepe van annak, hogy
ma egyre több ismeret, információ jut el a közvé le-
mé nyhez a magyarországi kisebbsé gekr l, Elé g itt
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utalni arra, hogy a Magyar Televí zió kisebbsé gi m so-
raiban a nemzetisé gi nyelven sugárzott adások alatt
magyar szöveg olvasható. Ha egy magyar feln tt táié -
kozódni akar arról, hogyan é l egy magyarországi ro-
mán, szlovák vagy horvát közössé g, a televí zióban sok
információt talál, A kisebbsé gi közössé gek lé tezé sé -
nek tudatoSí táSában Sokat jelentett a kisebbsé gi ön-
kormányzatok megjelené se a helyi é s az országos köz-
é letben, Ez a szervezett rendszer talán közelebb hozta
a kisebbsé gi közé letet a magyar társadalomhoz,

Tor|ánácz Anna: Ré góta lé tez  igé ny, hogy a küJön-
böz  aikú , különböz  származású  emberek tudjanak
egymásról, megé rtsé k egymást, A ré gi id kben ezzel
nem is volt semmi problé ma, Baranyában é vszázadok
óta termé szetes az együtté lé s, annyira, hogy ennek
kapcsán az emberek megismerté k egymást, volt annyi
passzí v szókincsük, hogy megé rtetté k egymás nyelvé t,
Egy baranyai horvát é s sváb ember töké letesen meg-
é rtette egymást ú gy, hogy mindegaih a maga nqelvón smlt
a másifthoz, é s ez nem okozott problé mát,

Ez a Mlnarchia, a ,loldoq bé keid ', amí ftor a
multikulturalitós Közé p-Európában az é let termé szetes velejáró-

í a vOIt. Aaé rt é rdeftl dteft az emberek e4qmós nqelve, kultú rája
iránt, mert e né lkül nem m kijdött vllua a társadalom, a gaz-

dasáq. Hogyan látlák: a többsé qi tárcatl,alomból származó gqe-

reftek menngire é rdekl dnek - egaáItalán é rdekl dnek-e - ma
hisebbsé gi társaik kultú rája, sz1kásai iránt?

Klinger L rincné : A gyerekekben akkor van é rdek-
l dé s, ha azt felke]ti Valaki.

Önmagában az a té hu, hlglJ Tarlánban vagy Móhkeré ken,
illetue bórhol másutt a többsé gi gverekeft egaütt é lnek ré szben

m,is ngelven beszé l  társaihhal, látják azt, hogg a közinté zmé -
nyeken számukra ideqen ryelven is vannak feliratok, esetleg

hé tngelv eft az utcatábláh, nem kelti fel az é rdekl dé süket a wlás

hultú ra, szokásrendszer megismeré se irdnt?
Klinger L rincné : Ehhez is kell az iskola, a pedagó-

gus, Mé g inkább kell azon a települé sen a motiválás,
ahol nem é lnek nemzetisé gi emberek, gyerekek, Az
]enne a kí vánatos, ha minden gyerek é s minden fel-
n tt tudna arról, hogy Magyarországon é lnek más
nemzetisé g ek, s t az is kí vánatos lenne, ha a kultú -
rálukról valamit minden gyerek tanulna, tudna, Ez
hozzátartozik a m Veltsé ghez, hiszen a nemzetisé gek
ugyanú gy ré szei ennek a hazának, Úgy kell megmutat,
ni az itt é l  embereket a gyerekeknek, mint egy nagy
családot, amelyet csak ú gy lehet szeí etni, tisztelni, ha
ismerik a család egyes ágait.

Lí szik Mihály: Nagyon nagy a felel ssé gük a ma,
gyarországi nemzeti kisebbsé geknek s különösen ne-
künk, nemzetisé gi pedagógusoknak abban, hogy mi-
lyen ké pet közvetí tünk önmagunkról a többsé gi nem-
zet, a felnöv  nemzedé k számára, A nemzetisé g szó
hallatán az átlagembernek a táncoló, né pviseletben
é nekl , né pm vé szetet, ké zm vessé get, egyáltalán a
né pi kultú rát m vel  nemzetisé gi iut aZ eszé be. EZ

1ellegzetes sztereotí pia, amely a többsé gi nemzet tag-
jaiban Iögzült, amelyhez maguk a nemzetisé gek is
hozzájárultak. Azé rt fontos ennek a sztereotí piának a
leé pí té se, mert a mai fiatalok nagy többsé ge számára
ez nem igazán vonzó már, Az információs hálóval át-



sz tt, globalizálódó világban ez nem ragadia meg azt
az ifjú ságot, amelyet a nemzetisé gek meg akarnak
szólí tani a maguk kultú rájával_ Ezzel a problé mával
már a né pismereti tanteruek ké szí té sekor is szembe
kellett né znünk, É les viták zajlottak arról, hogy mi le-
gyen a domináns az ú j kerettanteruekben, Az els  vál-
tozatokba mé g hetven-nyolcvan százalé kban a né prajz
került be, É n nem é rtettem ezzel egyet, mivel ú gy
é reztem, hogy olyan tartalommal kell el állnunk,
amely egy korszer  nemzetisé gké p kialakulásához ve-
zet.

Úgu gondoljuk, hogq ez nemcsak é s nem is els slrban a
tiibbsé gi nemzet, hanem maguknak a nemzetisógi qqereheknek
a megngeré se szempontiából vdlt fontossá_

Lí szik Mihály: lgen, mert a nemzetisé gi gyerekek
számára is terhes ez a leé pí té sre í té lt sztereotí pia,

Kraszlán lstván: A kerettantervek ré szé t ké pez 
né pismereti tantervek ké szí té sé be az Oktatási Minisz-
té rium egy meglehet sen korai fázisban bevonta a ki-
sebbsé gi önkormányzatokat, tehát nem a jóváhagyás-
kor, hanem az elejé n, A tanterveket gyakorlatiiag tel-
jes egé szé ben a kisebbsé gek szakemberei ké szí tetté k,
a ré szletes köVetelmé nyeket is közösen dolgoztuk ki,
Í gy egé szsé gesebb önké p alakulhatott ki,

Kí vüláIlóké nt szemlé Ive a né pismereti tanterveket, valóban
é rz dik a korábban ftialakult sztereotí piáknak a leboutdsa. Né -
hdruJ tantenet alaposan vé qigolvasva az a benyomás tdmad,t,
hoqq sokoldalú bban közelí tik meg az adltt nemzetisáqet, hisun
egure több törté nelmi, irod,almi elemet tartalmaznak_ A hagyo-
máryok, ünnepek modern, kultú rantropllógiai szemlé let  meq-
hözelí té sé t adlók. Persze ez a laiftus kí vülá ó vólemórye_ Alkal-
masak-e ezek a tanteneh arra, hogg egu mldernebb kisebbsé qi
identittist alaftí tsanak ki? S ami a mai beszé lgetós alapké rdóse,
alkalmasak-e arra, hoqq bizonqos elemeihet a kisebbsé qqel
eqgiitt é l  tiibbsé gi gqerehek tan(tásában í elhasználjáft, azé rt,

té t, é S beé pí tettük mellette a román kultú ra, az iroda,
lom, a m Vé szet, a román tudomány té máit is, EZ a
tanterv lehet vé  teszi, hogy a kisebbsé gi gyerekek, fia-
talok az eddig megszokottól elté r  ké pet szerezzenek
aZ anyanemzet kultú ráiáról, amely segí theti a kisebb-
Sé gi identitáS er södé sé t, Ugyanakkor a többsé gi
nemzet gyerekei számára is é rdekes ]ehet egy-egy ki-
sebbsé g korszer en felé pí tett né pismereti anyagának
a vázlatos megismeré se, A legtöbb kisebbsé g eseté -
ben ez azt iS ielentheti, hogy mód nyí lik a tájé kozó-
dásra a szomszé d né pek törté nelmé ben, kultú rá|ában,
mai irodalmában, m vé szeté ben, Ezen a té í en min-
den né pr l hiányosak a magyar gyerekek ismeretei.
É pp a szomszé d né pek kultú rája, m vé szete a legna-
gyobb fehé r folt a magyar tankönyvekben.

A nemzetisé gek é pp ezé rt tölthetik be a hí d, szerepé t az anga-
orszáq é s a magljar nemzet hözött.

Czeglé dtné  Gurzó Márla: Irodalom szakos tanár is
vagyok, s szomorú an tapasztalom, hogy amikor egy-egy
viIágirodalmi korszakot oktatunk, a világnagyságok mel-
lett termé Szetesen megtaní tjuk a magyar irodalom
adott korszakának |elent s alakjait, de a legritkább
esetben taní tjuk a szomszé d né pek irodalmának jelen-
í  s szerz it_ EZ kiszorul a szemlé letünkból. De ez nem_
csak az irodalomban van í gy, hanem a zene-, aké pz -, a
filmm vé szet vagy a tudomány terüIeté n is e|feledke-
zünk a környez  országok |elent s alkotóiról. Milyen ió
lenne, ha a magyar gyerekek ismerné k a sz kebb ré gió
kultú ráiát! De korántsem csak a román ku]tú ra alakiait
hiányolom, jó lenne ismerni a szlovákok, a horvátok
vagy a szlové nok nagy m vé szeit, tudósait is.

Kraszlán lstván: A törté nelem folyamán sok jelen-
t s szemé ly ezekb l a kisebbsé gekb I származott. A
törté nelem- Vagy a termé Szettudományi órákon iS rit-
ka, hogy emlí té st tegyenek a tanárok err l, mindez hi-

hogq többet tudjanak meg velük é I 

más nemzetisé g  társaik haEJoma-
naairól?

Czeglé diné  Gurzó Mária: Az
volt a szándé kunk, hogy való-
ban modern szemlé let  né pis-
meret-tantervek jö|ienek lé tte,
A né pismeret nemcsak a né pi
kultú ra bemutatását jelenti, ha-
nem földraizi, törté nelmi, m -
vé szeti, va]lási stb. ismeretek
köZvetí té sé t is. A román keret-
tanterV né pismereti ré szé ben
aí ra törekedtünk, hogy a gyere-
kek tanuljanak Románia föld-
rajzáról, a román törté nelem-
t l, m vel dé störté netr l, et-
nológiáról, Fontosnak é reztük
bizonyos vallástörté neti isme-
retek mé lyebb elsajátí tását. AZt
szeretné nk, ha a kereszté nysé g
kontextusában miné l többet
tudnának meg az ortodoxizmusról, a magyarországi ányzik a tankónyveinkb l is. Nem fordí tunk kell  gon-
románok hité leté r l. Nem tartottuk kevé sbé  fontos- dot arra, hogy bemutassuk, mivel járult hozzá a közös
nak a román kisebbsé g né phagyományainak ismere- kultú rához ez a sokfé le nemzetisé gb l álló köZössé g,

A budapesti szerb Altalános Isko|a tanulói verseket adnak el 
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Czeglé dtné  Gurzó Mária: Itt magának a nemzeti-
sé gi oktatásnak is szemlé letet kell váltania, Ré góta ta-
ní tok román kisebbsé gi gimnáziumban, a nemzetisé gi
oktatásban mindig nagy hangsú ly esett a román nyelv
é s irodalom taní tására, A nyelvet is korszer tlenül,
er teljesen gí ammatizálva taní tottuk, Nem kerüIt be
a látókörünkbe sok ismeret, amelyet a nemzetisé g, az
anyanemzet é leté r l meg lehetne é s meg is keilene
taní tani. A NAT tljfajta hitvallást fogalmaz meg több-
sé gnek é s kisebbsé gnek egyaránt, A többsé g számára
ké szült általános isko]ai kerettantervek - pé ldául a
törté nelem - korszer bb szemlé let ek. De ugyaní gy
az é nek-zene, a tánc é s dráma vagy a né p- é s honis,
meret is modern felfogást tükröz, Sok ponton bennük
van a környez  országok kultú ráia. Ezzel szemben a
közé piskolai tantervekben már kevé sbé  é rz dik a Kö-
zé p-Európa-szemlé let.

Úqq t nik, hoqq ez a maqqar tanterveh, s t az eqósz oktatás
eqaik legí ónb szemlé leti hiingossága, A ré gió specifikus ftultú rá-

1ának az elemei hidnt4oznak az iskola ,1ltal kdzvetí tett m veltsé g-
tartalomból -

Klinger L rincné | P é rt azt iegyezzük meg, hogy az
iskola id beli lehet sé gei korlátozottak, meg kell ta-
ní tanunk a Világkultú Ia é s a magyar kultú ra nagyjait
é s a saját nemzetisé gi kultú ránk né hány |eles szemé -
lyisé gé t, Mi fé r mé g beJe a tananyagba? Mindezek el-
lené re nagy szüksé g van a né pismeret taní tására,
meí t a nemzetisé gi gyerekek ebb l ismerhetik meg a
gyökereiket, ez pedig azé rt fontos, mert aki ezt nem iS-
meri, az nem tudia, merre taí t, Mjnt ahogy aZ is na-
gyon fontos, hogy a magyar gyerekek tudják, hogy kik-
ke1 é lnek együtt, Már eddig is kellett volna alka]mat
találni arra, hogy né pismeret tantárgy né lkül is tuda-
tosí tsuk, milyen nemzetisé gek é ]nek Magyarországon.
Minden tantárgy számos lehet sé get kí nál a hazai
nemzetisé gi vonatkozások megismerteté sé re. Ha iro-
dalomórán Pet fi költé szeté t taní tjuk, lehet beszé lni
arról, hogy az é desap|a szerb, az é desanyja szlovák
származású  volt, É nekórán Erkel Ferenc kapcsán meg
lehet em]í teni, hogy magyarországi né met Volt, SZá-
mos szemé lyisé get föl lehetne mé g sorolni, akir l ta-
ní tva igen sokfé le ismeret közvetí tlret  a nemzetisé -
gek kultú ráiáról, Úgy é rzem. nem lesz tú l nagy haté -
konysága annak, ha egy nemzetisé gi iskoIában beikta-
iunk heti egy óra né pismeretet, Peí sze ez is kell, de
egymás megismeré sé ben sokkal többet segí t, ha aZ
egyes tantárgyak tananyagába csempé sszük be ezeket
az ismereteket, É s nemcsak nemzetisé gekb l szárma-
zó szemé lyisé gekr l lehet í gy beszé lni, hanem arró] is,
hogy milyen szokásaik vannak az egyes nemzeti ki-
sebbsé geknek, miJyen elté ré seket mutat az é letmód-
juk, Ezekre a taní tási órák során kell megtalálni, é s iól
kihasználni a lehet sé geket, Itt iutunk eI a tanár sze-
mé lyisé gé hez, az iskolavezeté s szerepé hez. Els sor-
ban ugyanis az iskolavezeté snek kell mindezekre ösz-
tönöznie, Ugyanakkor a tanárnak olyan felké szültnek,
ötletgazdagnak ke]l lennie, hogy mindig találja meg
azokat a pontokat, ahol ezeket aZ ismereteket köZVe-
tí theti az egyes tantárgyak, tanórák keretei között,

Tor|ánácz Anna: A né pismeret tantárgy iöV ie
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láté kos nyelvtanülá§, gyerek€k a szí npadon

szempontjából lé nyeges, hogy lesz-e hozzá óraszám
rendelve, s hogy milyen nyelven fogják taní tani.

Kraszlán István; A jogi szabályozás é rtelmé ben az
inté zmé nyek maguk döntik e], hogy integráltan vagy
önál]ó órakeretben taní tják a né pismeretet. Az alsó
tagozaton inkább az integrált oktatást választják az in-
té zmé nyek, a fels  tagozaton, mé g inkább a közé pis-
kolában azonban már inkább önálló tárgyké nt cé lsze,
r  oktatni. A tárgyat lehet kisebbsé gi é s magyar nyel,
ven taní tani, Ebb I adódóan minden dokumentum, a
tankönlvek, segé dkönlvek ké tnyelv ek lesznek, Ez
nagyban segí theti azt, hogy szé lesebb körben a]kal-
mazzák a né pismeret tananyagát é s azt is, hogy beke-
rüIjön a pedagóguské pzé sbe, Mindez azé rt fontos,
mert csak í gy van esé ly arra, hogy a kisebbsé gek né p,
ismereti tananyaga a többsé gi oktatáSba is bekerül-
iön valamilyen formában,

Alhalmasak-e ezeh a né pisweret-tanten)ek arra, hogy a több-

sé gi qqerekeknek is taní tsanak belólük, legalábbis amkban az
iskoláhban, amelyehben maggar é s kisebbsé gi guereftek együtt
é lnek? Milqen módln lehet ótadni a többsé qi qqerekeknek ezek-

bó1 az ismeretekbó1 valamit?
Toriánácz Anna: A horvát keí ettanterV né pismereti

ré szé ben az I-4, é vfolyamon a falu, a lakóhely é s a
sz kebb ré gió a té ma, az 5-ó,-ban a nagyobb ré gió é s
Magyarország. A 7-8,-ban az anyaországról tanulnak a
gyerekek, A gondot az jelenti, hogy a horvát nyelv é s
irodalom, valamint a né pismeret tárgyak ké nytelenek
korrelálni az összes többj tárggyal, FigyeJembe kell
Venni a termé Szetismeret, a földrajz, a törté nelem é s
minden más tárgy ismeretanyagát, mert csak abban a
körben tudok horvátul taní tani. Ugyanakkor a többi l3
tantárgy nem veszi figyelembe a horvát kultú ra szem,
pontjait,

Ez nem eqé szen é rthet .

Toriánácz Anna: Egy fizikatanár nem mond|a el,
hogy Nikola Tesla horvát volt, Egy rajztanárnak pé ldá,
u] eszé be sem jut, hogy a különböz  korokat, a rene,
szánszt, a barokkot be lehetne mutatni a horvát m ,



emlé keken is, pé ldául a spliti vagy a sibeniki katedrá,
lison, A törté nelemtanárok nem mondiák el, hogy Má-
tyás udvarában miiyen sok horvát m vé sz dolgozott,
Nem emlí tik meg, hogy |urisics, Zrí nyi vagy é ppen
Damjanich horvát volt. Nem is a tanárt hibáztatom,
hisz   sem tanulta a ké pzé se során, s njncs hozzá se-
gé deszköze sem,

Lászik Mihály: Szüksé g lenne a magyar tantervek
szemlé letváltására a többsé gi nemzethez tartozó ta-
nulók, akkor tudhatnának többet a kisebbsé gekr l, ha
az összes tantárgy kib vülne ré giós szemlé lettel, a
környez  országok törté nelmé re, irodalmára, né pha-
gyományaira irányuló figyelemmel.

Klinger L rlncné : Fontos lenne, hogy mindez ben-
ne legyen a tankönyvekben, mert akkor a tanárok kö-
zül sokkal többen hí vnák fel a gyerekek figyelmé t a
nemzetisé gekre vonatkozó té nyekre, Elé g egy pé lda
erre: a törté né szek tudiák, hogy a tatáriárás után IV
Bé la telepí tett le né met nemzetisé g  lakosokat a ki,
pusztult, elné ptelenedett területekre, Ez VoIt a né met-
sé g egyik korai nagyobb megtelepedé se, Ma err I a
magyar gyerekek dönt  hányada nem hall semmit,
mert a tanárok nem hí viák fel a figyelmet rá, sokszor
 k maguk sem tudják.

To4ánácz Anna: Fels szentmártonban, a DráVa
menté n van egy iskola, ahol mindenki tanul horvátul,
meft szinte minden gyerek horvát. Ebben az iskolában
Volt egy bemutató nap, amikor sütöttek, f Ztek, táncol-
tak, né pviseletet öltöttek a gyerekek. Ki is adott err ] a
Baranya Megyei Pedagógiai Inté Zet egy kis kiadványt
Megké rtem aZ igagatón t, hogy gy itse ki a pedagógiai
programból, helyi tantervekb l, melyek azok a tartal-
mak, amelyeket  k é pí tettek be a hagyományokból, Ez a
helyi tanterv nagyon modern, mert mind a kilenc tan-
tárgyba, a magyar nyelv é s irodalomba é ppú gy, mint a
környezeti nevelé sbe, biológiába beé pí tettek valamit a
horvát né pismeretb l, kuitú rából. A biológiában a nö,
vé nyek é s áIlatok horvát megnevezé sé t. a technikába a
különböz  horvát játé kok ké szí té sé t ilIesztetté k be, Ter-
mé szetesen ott van a földra|zban, az é nek-zené ben, a
raizban, Mindenütt taiáltak o]yan feladatot, tevé kenysé -
get, amelyben van a né pismeretre, né prajzra, horvát
kultú rára utaló kapcsolódási pont,

Klinger L rincné | Ez mutatia, hogy milyen szerepe
van a pedagógusnak abban, hogy a tantárgyakban
megtalálja a nemzetisé gi utaláSok lehet sé gé t, A ta-
nárok nincsenek erre felké szí tve, s a továbbké pzé sben
Sem kap helyet a nemzetisé gek kultú ráiának, mú itiá-
nak megismerteté se, ennek a módszertana.

ltt .utunk eI ahhoz a hé nlé shez, mennyire ké szí t í el a pedaOó-
guské pzós é s a továbbké pzé s erre a feladatra.

Totlánácz Anna: Ma elé ggé  megoldatlan a nemze-
tisé gi pedagóguské pzé s, s szinte te]iesen hiányzik a
továbbké pzé sb l a nemzetisé gi ké pzé s, Gond egy hor-
vát továbbké pzé s akkí editáláSa egy megyei pedagógi-
ai inté Zet számára. Nemcsak a nyelvtanárokat kellene
tovább ké pezni - ez valójában eddig is megtörté nt -,
hanem a magyar pedagógusokat is, Egyszer en é rzé -
kennyé  kellene tenni  ket a nemzetisé gi tarta]mak
iránt,

Klinger L rincné : Dé l-Tirolt szeretné m pé ldaké nt
hozni, ahol minden tanárnak tudnia kell olaszul,
ladinul é s né metül. Mind a három nyelvet kiválóan
kell ismernie, ké pesnek kell lennie mindké t dé l-tií oli
né p né pismereti anyagának a taní tására, Nem fordul-
hat eI , hogy olyan tanár foglalkozzon a gyerekekkel,
aki az ott é l  né pcsoportok törté nelmé t, hagyomá-
nyait, né prajzát ne ismerné . Ez számunkra itt Magyar-
országon mé g utópia, de mindenké ppen ez a iöv _
Csak ú gy lehet egyeté rté sben é lni egy közös ország-
ban, ha ismer;ük egymást, ha egymást ismerjük, ha
tudjuk egymás törté nelmé t, szokásait, Eeyé bké nt
egyeté rtek Toriánácz Annával, Magyarországon nem
megoldott a nemzetisé gi tanárké pzé s, Egy,egy nem-
zetisé gi tanszé k ugyan sokat tesz, de ez kevé s. Szú k-
sé g lenne arra, hogy miné l több ké tnyelv  szaktanár
legyen, hogy a ké tnyelv  ké pzé s ne haljon meg, Na-
gyon fontos lenne, hogy miné l több szaktárgyat ké t
nyelven tudjanak taní tani, Szüksé g lenne nemzetisé gi
szakkal párosí tott termé szettudományi, törté nelem é s
magyar irodalom szakos tanárokra, akik a többsé gi is-
kolában is ké pesek lenné nek a saiát szakiuk taní tásá-
ba bevinni a nemzetisé gi tartalmakat,

Kraszlán lstván: Ma a nemzetisé gi pedagóguské p-
zé s alapvet en a nyelvtanárké pzé sre szorí tkozik, s
nincs igazán mód a ké tnyelv  taní tásra ké pes szakta-
nárok ké pzé sé re. Erre többnyire az anyaországban
folytatott tanulmányok kereté ben van lehet sé g, Per-
sze kisebbsé genké nt változó ennek a lehet sé ge, a
né metekné l szé lesebb, a dé Iszláv kisebbsé gekné l -
különösen most - sz kebb, Külön ké rdé s, hogy
mennyire adottak ma a né pismeret oktatásának a fel-
té telei, Gyakran felvet dik a ké rdé s: milyen ké pessé -
geket, ismereteket felté te]eZ a né pismeí et oktatása,
Nagyon sokré t  aZ aZ ismeretanyag - földraizi, törté -
nelmi, né praiZi, irodalmi, szociológiai, vallástörté neti
-, amely ennek a tárgynak a taní tásához szüksé ges, A
kisebbsé gi pedagógusok zöme bizony nincs felké szí t-
ve erre a feladatra, nem rendelkezik ennyifé le ismeret-
tel. Rövid id n belül ió továbbké pzé seket kell szervez,
ni ennek a hiánynak a pótlására, S ugyancsak gondos,
kodni kell arról, hogy jó taneszközök kerú ljenek a pe-
dagógus é s a diák kezé be, Ugyanis ezek az ismeí etek
könyvekben megvannak, de tudományos szinten lé -
teznek, pedagógiai-módszertani é rtelemben nincse-
nek összerendezve, tananyaggá alakí tva. Ahhoz, hogy
a tanulmányok, monográfiák, a helytörté neti mú Zeu-
mok ismeretanyaga tananyaggá, taneszközzé  válion,
mé g nagyon sok munkára van szüksé g.

Liszik Mihály: Vannak, voltak jó kezdemé nyezé sek.
A kilencvenes é vek elejé n a Bé ké scsabai Taní tóké pz 
F iskolán minden hallgató tanu]ta a ré gióban é l 
nemzetisé gek törté neté t, né pí ajzát, pontosan azé rt,
hogy minden gyereket megismertethessen a magyar
többsé ggel együtt é l  kisebbsé gek mú ltjával, hagyo-
mányaival. Amikor megindult a nemzetisé gi taní tó-
ké pzé s, ez a kör lesz kült, s ma már csak a nemzetisé -
gi szakosok tanulják a né pismeretet.

Enneh az egqhori bé ké stsabai modellneh kellene terjednie a
pedaqóguské pzé sben. Az Európai IJ nió multikulturális nevelé s-

3255



r  szóló aldnlásaiban szerepel, hoqq a pedagóguské pzé sben

kapjon helqet az adott országban, a sz kebb ré qióban é l  ki-
sebbsé qek ftultú rájáhak, haqv|mánuaihak az ismeretanvaga,
hogq a pedaqógusok taní tani tudják a né pismeretet. Azt várjáft
ettó1, hlqa a í elnöví  gaerekeh között csökken az etnikai alapú
el í té letessé q, n  a toleranda, harmonikusabbá válik az eqqütt-
é Ié si kultú ra.

Czeglé diné  Garzó Mária: A nemzetisé gi szakos
pedagóguské pzé sben is jelen keIlene lenniük a né pis-
meret modern elemeinek is, Legyen pé ldáu| etnoló-
gia, vallástörté net, szociológia, nemzetisé gtörté net,
Ma els dlegesen nyelvi-irodalmi jelleg  a ké pzé s. Tu-
dom, hogy ez nemcsak a nemzetisé gi, hanem általá-
ban a pedagóguské pzé sben is problé mát jelent, A
NAT é s a kerettanteí v megielení tette a modern társa-
dalomtudományokat, de a pedagógusok számára
elé ggé  idegenek. Keveset tudnak ezekr l a tartalmak-
ról, Ók majd önké pzé ssel, jó továbbké pzé si progra-
mokkal pótol;ák a hiányosságaikat, Az ú i pedagógus-
generációknak azonban meg kellene taní tani ezeket az
ismeleteket, AIapVet  szemlé letváltásra van szüksé g
ezen a té ren is. Csak akkor lesz modern né pismeret-
oktatás, ha ez a korszer  tudásanyag beé pül a tanáí ok
gondolkodásába,

Klinger L rincné : Minden törté nelem é s minden
idegennyelv-szakosnak szüksé ge lenne a társadalom-
tudományi, né prajzi ké pzé sre, e né lkül sem a né pis-
meretet, sem a kerettantervben szerepl  hagyomány,
ismeretet nem lehet taní tani, de ugyaní gy szüksé ges
ienne ez a tudás a társada]omismeret taní tásához is,
Egy idegennyelv-szakos tanár csak akkor tudIa a
nyehterületé nek né pismereté t, az ott é l  emberek sa-
iátos é letmódiát taní tani, ha nemcsak nyelvi-irodalmi
ké pzé St kapott, hanem a modern társadalomtudomá-
nyokat iS elsaiátí totta egy adott Szinten, Ma az a prob-
lé ma, hogy a nemzetisé gi pedagógusok alapvet en
csak nyelvi ké pzé sben ré szesültek. Továbbmegyek:

ezek az ismeretek nem ré szei mé g a m veltsé gnek. Ha
valaki nem ismeri Pet fit vagy |ózsef Attilát , az m ye-
letlen, de ha fogalma sincs a szociológiáról vagy é p,
pen a nemzetisé gek né pra|záról, attól mé g m Velt
embernek min sülhet,

Aú oEJ köuledik a beszebeté s vé ge,lassan ft rvonalazódik, hogy
a multikulturális nnelé snek, a különböz  ngelveken beszil , kí i,
Iönböz  hagqomángohat, smftásokat követ  emberek együtté Ié si
kultú nl|ának vak eqIJ saiátls ismereti háttere, ami jóval tijbb,

mint eqa-egq nemuti kisebbsé a törté nelmé nek, irodalmánaft, n -
vé suté nek ismerete. Lé tezik lluan interdisuiplináis tudásanqag -
a tartalma leqinkább a kulturális antropolóqiához áll köal -,
amelynek a birtokldsa né lkül ma már nem lehet fejleszteni az
eqaütté Ié s ftultú ráját, az eqymás iránti toleran.iát, az elfoqadó,
neqé rt  attití döt. olqan szociáIis ké pessé qeft mk, ameltleh tú I-

mutatnak a nemzetisé gekkel való  armonikus egqütté Ié sen, amely
ké pessé gek né Ikül valószí ní ileq nem lótuhet kiegqensú lqomtt, bé -

hé s társadalom, é lhet  embei é Ietet biztosí tó kdzdssé g. Ebben a
többnemzetisóg  orsniqban a modern nópismeret lktatására tehát
azí rt van szüksé q, hoga köz,elebb iussunft ehha az eggüttdé si kul-
tú róhoz. yan mit tenni ezek a té ren.

Czeglé diné  Gurzó Márla: Szeletné m a beszé lgeté s
vé gé n Kosztolányi né hány sorát idé zni, a ,,Bölcs t l a
koporsóig" cí m  í rásából, |ól kifejezi mindannak a ié ,
nyegé t, amir l ma beszé ltünk, ,,Mind,en nfuet szeretek,

ú Oa amint van, ahoqg a kertben a rózsát, a tulipánt, a szeqí  t
külön-küIön ós ijnmagáé rt szeretem- szeretem a termószet uálto-
zatossógát. Az az óhajom, hogq a né pefr megé rtsé k egamósL De
ha valaki azt indí tványozná, hogy a né pehet mind eqabeolvaszt-

ia , tiltakozné k ellene , nemcsak az é n né pem , hanem minden né p

nevóben- Az í qq heletkezett világ unalmas lenne, elszegé nqí tené
gazdagságunkat, melttr annyira emberi. Aki nem különbözik
mástóI az nints is."

A beszé lgeté st vezette é s szerkesztette: schüttler Tamás
aZ Új Pedagógiai SZemle

f SZeí keszt je

A taí iáni gyerekek a diákszí niátszó fesztiválok rendszeres é s sikeres ré sztvev i
Baitat László felVé telej
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