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Interkultúra

MátHé tíMea:  
Az interkulturális tanulásról,  

az Európai Unió nézőpontjából

v

Az alábbiakban bemutatásra kerülő 
Interkulturális tanulás című kiadvány a T–Kit 
sorozat 2000-ben megjelent első négy köte-
tének egyike. E kiadványsorozat az Európa 
Tanács és az Európai Bizottság közötti azon 
együttműködés eredménye, melynek célja, 
hogy segítséget nyújtsanak az európai ifjú-
sági szervezetek és a fiatalokkal foglalkozó 
szakemberek, képzők számára ahhoz, hogy 
megfelelő gyakorlati ismeretek, változatos 
módszerek birtokában tudjanak a célcsoport 
különböző szükségleteire adekvát módon 
reagálni. 

A sorozat eme darabja az interkulturális 
tanulás szerepét vizsgálja a mai világban. 
Számos összefüggésen keresztül bemutatja 
ennek fontosságát, olyan elméleteket foglal 
össze, melyek hasznosak a megértéshez, il-
letve módszertani javaslatokat fogalmaz meg, 
tematikus képzések modelljeit ábrázolja stb. 
Mielőtt mindezekre kitérek, nézzük meg, mit 
is takar valójában az interkulturális tanulás 
fogalma. 

„Az interkulturális tanulás annak elsa-
játítása, hogy hogyan észleljük azokat, akik 
nagyban különböznek tőlünk. Magunkról 
szól, a barátainkról és arról, hogyan munkál-
kodunk egy igazságos közösség felépítésén. 
Arról, hogyan kapcsolódhatnak kölcsönö-
sen össze a közösségek az egyenlőség és a 
szolidaritás, valamint a mindenki számára 
biztosított lehetőségek alapján. A kultúrák 
közötti tisztelet ápolásáról és a méltóság 
támogatásáról szól, különösen ott, ahol 
vannak, akik kisebbségben, míg mások több-
ségben élnek.”1

A kötet legfőbb üzenetként azt hangsú-
lyozza, hogy meg kell ismernünk és értenünk 
a saját kultúránkat, hiszen csak azt fölhasz-
nálva kerülhetünk közelebb más (szub)kul-
túrákhoz, mindazonáltal sajátunkat is gaz-
dagíthatjuk. Szükséges tanulnunk egymásról, 
és a közös, békés, nyugodt jövő érdekében 
dolgoznunk kell sztereotípiáink, előítéleteink 
megszüntetésén. A könyv szerint ma nem az 
a fő kérdés, hogy elfogadjuk-e a körülöttünk 
lévők különbözőségeit, a másik kultúráját, 
hanem az, hogy tudunk-e együtt, egy társa-
dalomban élni. Hétköznapjaink, vagy eddigi 
tanulmányaink során megtanulhattuk, hogy 
az embereket főként a saját érdekeik, saját 
céljaik vezérlik, akár a másik eltiprása árán is. 
A politika is gyakran megosztja az embereket, 
illetve a területeket etnikai, vallási vagy egyéb 
jellemzők szerint azért, hogy konfliktusokat 
gerjesszenek, és, hogy a lehető legtöbb hatal-
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mat ragadhassák magukhoz. Ez volt a helyzet 
például az első és a második világháborúban, 
vagy az állandó európai konfliktusok és az 
újabb keletű viszályok esetén a Balkánon és 
a Kaukázusban.

Európának viszont a globális politikák 
és a gazdaság alkotó és felelősségteljes rész-
vevőjeként olyan új szerepet kellene megha-
tároznia a világban, amely érzékeny a világ-
méretű kihívásokra, és amely olyan értékekre 
támaszkodik, melyek minden ember javát 
szolgálják. Ennek érdekében a különböző 
intézmények (pl. az Európa Tanács, az Euró-
pai Biztonsági és Együttműködési Szervezet) 
számos lépést tettek már. Megalkották pél-
dául az Emberi Jogok Európai Konvencióját, 
különböző keret-egyezményeket, integratív 
programokat, vagy említhetném a közös piac 
kiépítésére vonatkozó intézkedéseket is. Te-
vékenységeik alapját főként az interkulturális 
tanulás értékei alkotják, vagyis az emberi 
jogok tisztelete, a kisebbségi jogok elfo-
gadása, a szolidaritás, az egyenlő esélyek, 
illetve a részvétel és a demokrácia közötti 
kapcsolatok kiemelése. Mindezeket maga az 
egyes ember is képes követni, így nemcsak 
a politika szereplői, hanem mindenki teljes 
mértékben és egyenrangúan részt vehet Eu-
rópa építésében.

Most azon izgalmas kulcskérdések kö-
vetkeznek, melyekre a megfogalmazandó 
válaszok nagymértékben hozzájárulhatnak 
az Európán belüli és a világ más részeivel 
folytatott kulturális párbeszédekhez.2

v

Egy Európa: a sokféleség integrálása?
Ha Európában közelebb kerülnénk egy-

máshoz akár politikai, vallási, kulturális 
szempontból, az jó lehetőség lenne arra, hogy 
tanuljunk egymástól, gazdagítsuk egymást, 
és, hogy nagyobb léptékben fogalmazzuk 
újra viszonyainkat a világ többi részével is.

Globalizáció: egyesült vagy egységes?
A növekvő gazdasági globalizáció éle-

tünk számos területén jelentős változásokat 
okoz, miközben súlyos ellentmondásokkal 
is meg kell küzdenünk. Az egyén felelős-
sége egyszerre nő és tűnik el. A gazdagok 
és a szegények közötti szakadék is egyre 
tágul, egymásra gyakorolt hatásuk azonban 
kevésbé érzékelhető. A világ szoros kölcsön-
hatásban fejlődik, az idő és a tér jelentősége 
elenyészik. A fejlődő kommunikációs tech-
nológia ugyan közelebb hozza az embereket, 
és lehetővé teszi a tudásunk gyarapítását, de 
annak képességét, hogy azt integráljuk is, 
már nem feltétlenül.

Új társadalmak: multi- vagy inter kulturális?
Manapság gyakran sok, eltérő kulturális 

háttérrel rendelkező ember él együtt egy 
társadalomban. Kérdés viszont, hogy ők 
a multikulturális társadalmakban pusztán 
az egymás mellett élésre képesek-e vagy 
lehetséges egyfajta mély kölcsönhatásban 
élő „interkulturális társadalom” is, annak 
minden lehetséges velejárójával együtt. A 
könnyebb érthetőség végett kitérek e két fo-
galom közötti különbségek fő vonásaira: míg 
a multikulturális társadalomban az egyes 
nemzetek, csoportok ugyan együtt élnek, 
de a különbözőséget fenyegetésként élhetik 
meg, addig az interkulturális társadalomban 
az interakciók és értékek, a hagyományok és 
normák cseréjének és kölcsönös tiszteletének 
szintje magasabb, tehát ennek elérése lenne 
az ideális.

Identitás: nemzeti vagy világpolgár?
Az új, széttöredezett társadalmak bi-

zonytalanságot keltenek. Ahogy a kötet emlí-
ti, „a hagyományos kulturális vonatkoztatási 
pontok eltűnnek; a növekvő sokféleséget 
pedig fenyegetésként észlelhetjük az identi-
tásunkra nézve.” Olyan fontos értékek, mint 
a nemzet, a vallás, a politikai ideológia, a 
szakma és a család jelentései is gyorsan 
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átalakulnak. Sőt, „a biztonságérzet hiányá-
hoz hozzájárul a gazdasági bizonytalanság, 
a növekvő társadalmi igazságtalanság és 
polarizáció.” Fő kérdésként merül fel, hogy 
milyen alapon fogjuk meghatározni identi-
tásunkat ebben a változó világban? Milyen 
fajta összefüggésekre és kapaszkodókra ta-
lálhatunk majd?

Hatalom: kisebbség és többség
E sokszínű világban, ahol erős a kü-

lönbségeinkhez való ragaszkodás, döntő fon-
tosságú, hogy ki milyen hatalmat birtokol. 
Életünket nagy mértékben meghatározza, 
hogy az erősebb vagy a gyengébb oldalhoz 
tartozunk-e, hogy kulturális mintáink a 
többség vagy a kisebbség mintái-e. Ennek 
megfelelően új konfliktusok születnek vagy 
régiek törnek a felszínre. A vallási vagy etni-
kai hovatartozás nemcsak országok és régiók 
között, de azokon belül is a háború és az 
erőszak félelmetes okaivá válhat. 

Hogyan járulhatunk mégis hozzá ah-
hoz az Európához, és ahhoz a világhoz, 
amelyben élni szeretnénk? A könyv szerint 
az interkulturális tanulás által. Ha belátjuk, 
hogy mennyire egymásra utaltak vagyunk, 
és ha az együttélés olyan új formáit kutatjuk 
fel, ahol a különbözőségeink elfogadásával 
értünk másokat. „Ebben az összefüggés-
ben az interkulturális tanulás egy közösségi 
vonatkozásokkal járó személyes fejlődési fo-
lyamat és összefügg azzal, hogyan élünk a 
társadalmainkban.”

A fiatalok kiemelt helyzetben vannak, hi-
szen ők azok, akik általában igen intenzíven 
élik meg élményeiket és nyitottak minden-
féle változásra, fogékonyabbak a tágabb és 
szűkebb közösségek kultúrája, szubkultúrái 
iránt.  „Ez az az időszak, amikor a megértés 
és tisztelet, de az elutasítás és bezárkózás 
egyaránt kialakulhat. Ezért az ifjúsági szak-
emberek, ifjúságsegítők egyik fő feladata a 
fiatalok érzékenyítése, a világ egyre erősödő 
kulturális cseréjében, a saját (többségi) és a 

legkülönbözőbb egyéb kulturális tartalmak 
iránt.” Gazdasági és szociális értelemben is 
kiszolgáltatottak a körülményeknek, gyak-
ran ők a változások elsődleges nyertesei vagy 
vesztesei. 

Az alábbiakban néhány problémakör kö-
vetkezik, melyek befolyásolják/ akadályozzák 
az interkulturális tanulást. Természetesen 
ezek a példák nem általánosak minden or-
szágra kivetítve, mégis egy- egy, esetleg több 
jellemző a sajátjuk lehet. 

•  A modern kultúra leginkább a felgyor-
sult tempót, az erős érzelmeket és az azon-
nali eredményeket várja el az emberektől, 
ezzel szemben az interkulturális tanulás egy 
folyamatos és lassú tanulási folyamat, mely 
magában foglalja mind az értelmi, mind az 
érzelmi elemeket a mindennapi életben való 
jelentőségükkel együtt.

•  A tanulmányaikat folytató korosz-
tálytól általában nem várnak el összetett 
gondolkodásmódot, a média és a reklámok is 
olyan egyszerűsítésekkel dolgoznak, amelyek 
sztereotípiákon és prekoncepciókon alapul-
nak. Az interkulturális tanulás viszont „a 
különbözőségről és a különbségről, a plu-
ralizmusról, az összetettségről és a nyitott 
kérdésekről, vagyis az észrevételekről és a 
változásokról szól”.

•  Ha a fiatalokat, mint fogyasztókat 
célozzák meg, az egyéni vágyak kielégítése 
válik hangsúlyossá. Az individuum, a verseny 
fontosságához járul hozzá a szakmai és gaz-
dasági bizonytalanság is. Az interkulturális 
tanulás azonban nem az egyénekről, hanem 
a kapcsolatokról és a szolidaritásról szól.

•  A kamaszkorban lévők kevés életta-
pasztalattal rendelkeznek, „a valóság észlelése 
sokkal törékenyebb. Az interkulturális tanu-
lás az önazonosság formálásával és átalakítá-
sával foglalkozik, a változások jelentésének 
felismeréséhez járul hozzá, illetve a feszültsé-
gek és ellentmondások elfogadásáról szól.”

•  A mai társadalom kevés példát nyújt 
a fiataloknak, és kevés lehetőséget szolgáltat 
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arra, hogy a különböző életfelfogásokhoz és 
cselekedetekhez való joguk kifejeződjenek. 
Az interkulturális tanulás alapvetően a vál-
tozatos életösszefüggésekről és a kulturális 
viszonylagosságról szól.

•  Az összefüggő hálózatok világában 
nehéz a politikai felelősség és a személyes 
részvétel lehetőségeinek azonosítása. „Az 
interkulturális tanulás a demokráciáról és az 
(állam)polgárságról szól, annak vállalására 
ösztönöz, hogy fellépjünk az elnyomás, a 
kirekesztés és az azokat támogató mecha-
nizmusok ellen.”

•  A politikai és közéleti viták hajlamosak 
leegyszerűsíteni a tényeket, és ritkán kutatják 
az okokat. A fiataloknak átadott történelmi 
ismeretek is hiányosak, egyoldalúak lehetnek 
olykor. Ezek miatt a fiatalok nem készülnek 
fel a valóság bonyolultságára.

A kötet szerzői fontosnak tartják, hogy 
az interkulturális tanulás „tanulása” ne egy 
kényszeres folyamat legyen, nem szabad 
ráerőltetni a fiatalokra, mivel az csak akkor 
hatásos, ha a saját valóságukon alapszik. Az 
interkulturális tanulás a mindennapokban 
is folyamatosan jelen van, de gyakorlatok-
kal, tervezett pedagógiai helyzetekkel, azok 
eredményeinek feldolgozásával fejleszthető. 
A könyv számos olyan gyakorlatot, játékot 
tartalmaz, melyek hozzájárulnak saját ma-
gunk teljesebb megismeréséhez, ráeszmélhe-
tünk azon tulajdonságainkra, melyek a más 
kultúrájú személyekkel való kapcsolataink 
során kerülnek elő, továbbá ezek a módsze-
rek elősegítik az elfogadás, a szolidaritás, a 
tolerancia, a bizalom megerősödését.

Most pedig nézzük meg közelebbről 
az interkulturális tanulás és a kultúra kap-
csolatát.

Az interkulturális tanulással kapcsolatos 
minden szemlélet összefüggésbe hozható a 
kultúrával, annak burkoltan vagy nyíltan 
kifejezett gondolataira épül. „Szó szerinti 
értelmezésben az interkulturális tanulás a kü-
lönféle kultúrák interakciójához kapcsolódó 

tudásszerzés, a hozzáállás vagy a viselkedés-
mód elsajátításának egyéni folyamatára utal.” 
Minden elmélet jellemzője, hogy a kultúrát 
egy emberalkotta dologként fogják fel, egy 
olyan eszközként utalnak rá, melyet az embe-
rek a mindennapi életükben használnak.

A kultúra több kultúra kölcsönhatása-
ként is értelmezhető. „Számos szerző szerint, 
ha nem létezne egynél több kultúra, akkor 
egyáltalán nem gondolnánk a kultúrára. Az 
emberek gondolkodásában, érzéseiben és 
cselekedeteiben tapasztalható nyilvánvaló 
különbségek tudatosítják bennünk a kultúra 
létezését. Ezért a kultúrára nem gondolha-
tunk egyszerűen „kultúraként”, arra „kul-
túrákként” kell gondolnunk. Helyenként az 

„interkulturális” kifejezést a „kultúraközi” 
vagy „többkultúrájú” kifejezésekkel helyet-
tesítik.”

A kiadványban több elmélet, összefüg-
gés is olvasható a kultúra és az interkulturális 
tanulásra vonatkozóan. Ezek közül kiemel-
tem egyet, mely véleményem szerint igen 
elgondolkodtató és megfontolandó gondo-
latokat tartalmaz, ez pedig a kultúra jéghegy 
modellként való ábrázolása. Ha elképzelünk 
egy jéghegyet, annak általában csak a jól 
látható, vízfelszín feletti részére gondolunk, 
és ami „láthatatlan”, arról pedig megfeled-
kezünk, holott ez képezi annak erős alapját. 
Ez a feltevés a kultúrára is vonatkozatható, 
hiszen annak is csak egy szűk részével talál-
kozunk közvetlenül. Ezek a látható elemek, 
mint például az irodalom, az öltözködés, a 
képzőművészetek, a popzene stb. A kultúra 
erőteljes alapjait azonban már nehezebb felfe-
dezni, úgymint az adott kultúrájú embercso-
port történelmét, normáit, értékeit, valamint 
a térről, a természetről, az időről stb. alkotott 
alapvető összefüggéseket. A jéghegy-modell 
a kultúra rejtett vonatkozásaira tereli a fi-
gyelmet, azt fejezi ki, hogy a látható elemek 
csak a nem látható részek kifejeződései, és 
csak általuk válik értelmezhetővé. „Emlé-
keztet bennünket arra, hogy interkulturális 
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találkozások esetén az első ránézésre esetleg 
felfedezett hasonlóságokról kiderül, hogy 
azok a valóságról alkotott teljesen más fel-
tételezéseken alapulnak. Az interkulturális 
értelemben vett tanulás tehát azt jelenti, 
hogy először a saját jéghegyünk  »víz alatti 
részét« vegyük figyelembe, legyünk képesek 
arról másokkal beszélgetni, annak érdekében, 
hogy jobban megérthessük egymást, és hogy 
közös alapokra találjunk.”

Nos, bízom benne, hogy sikerült olyan 
elgondolkodtató, tartalmas és tanulságos 
gondolatokra irányítanom a figyelmet, me-

lyek hozzájárulnak az interkulturális tanulás 
eszméinek elterjedéséhez és megerősödésé-
hez. Aki jobban szeretne elmerülni e témába, 
a kiadványhoz hozzáférhet a www.training-
youth.net avagy a www.eikka.hu internetes 
címeken.

JEGYZETEK

 1 In Interkulturális tanulás. T–Kit. 2000. 97.
 2 Vö. Interkulturális tanulás. T–Kit. 2000. 
12–13.
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A megyerendszer létjogosultságára és a 
középszintű önkormányzatiság fontosságára 
hívta fel a figyelmet a Magyarországi Megyék 
VI. Országos Találkozója 2009. október 2-án 
Szegeden. Az eseményen mind a 19 magyar-
országi megye képviselői, valamint három 
székelyföldi delegáció, Hargita, Kovászna 
és Maros megye vezetői vettek részt. A 
konferenciával induló és még gasztronómiai 
bemutatót is magában foglaló programsoro-
zat kiemelkedő eseménye volt a Megyeháza 
aulájában megnyitott tablókiállítás. 

A tárlatot Miklós Péter történész-mu-

zeológus és Kiss Gábor Ferenc, lapunk 
főszerkesztője rendezte. A kiállítást Kligl 
Sándor szobrászművész, Marjanucz László 
történész és Szabó Árpád, a Maros Megyei 
Tanács alelnöke nyitotta meg. Közreműkö-
dött még Ivánovics Tünde énekes és Fábri 
Géza kobozművész.

A történelmi Magyarország vármegyéit 
és a Magyar Köztársaság megyéit bemutató 
tablók földrajzi, népesedési, felekezeti és 
oktatási adatokon keresztül nyújtanak teljes 
képet az adott közigazgatási egységről, meg-
ismertetve ezzel a földrajzi elhelyezkedésen 
túlmutató tényekkel is. Hiszen a feltüntetett 
nemzetiségi arányok éppúgy beszédesek le-
hetnek egy vármegye megismerése kapcsán, 
mint az oktatás vagy városiasodás szintjét 
elénk táró adatok. A huszonhárom tablón 
helyet kapott még minden vármegye és mai 
megye címere, ez utóbbiak esetében részletes 
címerleírással kiegészítve.

P I H E N ő

Ezeréves államiság, ezeréves megyerendszer
— Tablókiállítás a Szent István-i vármegyéktől napjainkig a Megyeházán —

dr. MarJanucz lászló történész Megnyitó-
Beszédét MondJa


