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HOLLó DOROTTYA

A toleranciára és társadalmi  
érzékenységre nevelés lehetõségei 

az idegennyelv-szakos  
bölcsész- és tanárképzésben

Including tolerance and social sensitivity education in foreign language humanities programmes 
and teacher training
Including tolerance education in teaching foreign language major programmes in the humanities and 
teacher training is important in order to turn out critically thinking, open-minded and tolerant 
graduates, who are able to cope with cultural differences. The need is also justified by the social 
realities of our increasingly intolerant times (Vásárhelyi 2004, Róna–Sőrés 2012, TÁRKI 2012). 
Through a survey at the School of English and American Studies at Eötvös Loránd University, 
Budapest, and the description of the awareness raising efforts of its Department of English Language 
Pedagogy, this study shows how content teaching can be supplemented with educational aims. It points 
out that integrating awareness raising of social issues in university courses systematically and offering 
opportunities for the students to reflect on various perspectives of these issues in a safe environment 
are very effective and feasible ways of enhancing the chances of social inclusion.

Tolerancia és társadalmi érzékenység
E tanulmány két kulcsfogalmát könyvtárnyi irodalom tárgyalja. A különféle definí ciók 
elemzése nem a dolgozat tárgya, de fontos tisztázni, hogy a tolerancia elveiről szóló 
UNESCO-nyilatkozat (1995) első cikkelyének nyomán a toleranciát a különböző kul-
túrák és gondolkodásmódok tiszteletben tartásaként és elfogadásaként határozom meg. 
A tolerancia hozzájárul az emberi jogok, a demokratikus társadalmi berendezkedés 
és a békés egymás mellett élés megvalósulásához, ugyanakkor azzal a felelősséggel 
is jár, hogy elutasítsuk a szélsőséges – embereket vagy embercsoportokat jogaikban 
sértő – véleményeket és cselekedeteket. Ez pedig már a társadalmi érzékenység köré-
be tartozik, hiszen ez a készség mások helyzetének, érzéseinek és véleményének fi-
gyelembevételét, sőt szükség esetén és lehetőség szerint az értük végzett felelősség-
teljes cselekvést jelenti.

Miért van szükség toleranciára és társadalmi érzékenységre 
nevelésre a felsõoktatásban?
Az alábbi tanulmányt, illetve a hozzá vezető folyamatot személyes élmények ihlették. 
2010 őszén a félév végi szemináriumi dolgozatok között egyik kolléganőmmel egy-
szerre találtunk egy-egy olyan írást, mely durva, kirekesztő gondolatokat fogalmazott 
meg. Az egyik az ausztrál őslakosok és a magyar romák összehasonlítása kapcsán 
fejtett ki erősen cigányellenes véleményt, a másik pedig Franciaország azon intézke-
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dése nyomán, mellyel romániai cigányokat toloncoltak haza. A dolgozatok szerzőivel 
beszélgettünk, de láthatóan nem is értették, mi a probléma a súlyosan általánosító és 
rasszista nézeteikkel. Mindez az Eötvös Loránd Tudományegyetem Angol Nyelvpe-
dagógia Tanszékének két szemináriumán történt. Korábban is bőven hallottunk már 
kirekesztő gondolatokat, de szóbeli viták közben, ahol az órák jellegéből adódóan 
elsősorban a nyelvhelyesség és nyelvfejlesztés van a fókuszban, könnyebb átsiklani 
egy-egy olyan megjegyzés felett, amely nem rekonstruálható, így könnyen kimagya-
rázható. Ráadásul sok előítéletes hallgató nem érvekkel védi az álláspontját, hanem 
inkább hallgat. Részben félelemből, szégyenérzetből, de azért is, mert gyakran nem 
tudják olyan jól kifejezni magukat angolul, mint az anyanyelvükön. Ugyanakkor, ha 
beszélgetésre, érvelésre kerül sor, a közvetlen verbális konfrontáció nem jó megoldás, 
hiszen a mély meggyőződésen vagy hiten alapuló véleményét mindenki erősen védi, 
ellenvélemény hallatán további érveket sorakoztat fel mellette. Így aztán nemcsak hogy 
nem változik meg az eredeti véleménye, hanem akár meg is erősödik. Ezt fejti ki 
McGuire (1961) a beoltáselméletben. Az írásbeli – tehát feltehetően megfontolt szö-
vegalkotási folyamatban megfogalmazott – kirekesztő megnyilvánulások azonban 
ijesztőek voltak. Pedig társadalmunkban, ahol az idegengyűlölet és rasszizmus mér-
hetően kimutatható mind gyermekek (Horváth 1997), mind felnőttek körében (TÁRKI 
2007, 2012), mindez talán nem is meglepő. Vásárhelyi (2004) reprezentatív mintán 
végzett kutatása is rámutat, hogy a történészhallgatók – így a leendő történelemtaná-
rok – között megdöbbentően magas a kirekesztően gondolkodók aránya, és ugyanezt 
erősíti meg Róna és Sőrés (2012) kutatása, amelyet 2500 egyetemista és főiskolás 
megkérdezésével végeztek. Mindazonáltal – és megengedve, hogy a többség általában 
elfogadó a különféle kisebbségekkel kapcsolatban – elgondolkodtató, hogy az ELTE 
Bölcsészkarán tanuló, a leendő humán értelmiséget alkotó hallgatók között is jól arti-
kuláltan megjelennek a félelmet keltő rasszista nézetek.

Felmerül a kérdés, hogy mi tanárok tehetünk-e valamit azért, hogy hallgatóink 
elfo gadóbb, nyitottabb emberek legyenek. Ez nyilvánvalóan nevelési feladat. Ugyan-
akkor van-e, lehet-e helye a nevelésnek a felsőoktatásban? A törvényi szabályozás e 
tekintetben igen szűkszavú. A 2005-ös Felsőoktatási Törvény mindössze a tehetség-
gondozásra utalva, a szakkollégiumok feladatai között említette a társadalmi problé-
mákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség nevelését (66. § (4)). A jelenleg érvényes 
2011-es Felsőoktatási Törvény ezzel a kérdéssel kapcsolatban semmiféle útmutatást 
nem tartalmaz. Az intézményi szabályzatok sem foglalkoznak részletesen ezzel a té-
mával: az ELTE küldetésnyilatkozata az egyetem feladataként jelöli meg az olyan 
művelt értelmiségiek képzését, akik többek között „keresik a konszenzust, értik és 
tisztelik a különböző kultúrákat; […] képviselik a szakmaiság, a szolidaritás, a humá-
num értékeit, és tiszteletben tartják az általános etikai normákat, az emberi méltóságot 
és erre figyelemmel a gondolat és a véleménynyilvánítás szabadságát” (ELTE 2009). 
A kari küldetésnyilatkozat (ELTE BTK 2010) pedig megállapítja, hogy „Az ELTE 
BTK célja, hogy kinevelje Magyarország véleményformáló értelmiségének színe-javát.” 
Az értelmiségi létet többféleképpen lehet értelmezni, többféleképpen lehet rá felké-
szíteni. Számomra azonban nem kétséges, hogy nekünk, az idegen nyelvekkel foglal-
kozó szakembereknek széles látókörű, jó szakmai felkészültségű, elemzésre képes, 
toleráns, empatikus, előítéletektől mentes tanárokat, illetve az adott idegen nyelvet 

Holló Dorottya

MNYO2013_3.indd   26 2013.08.16.   15:22:37



27A toleranciára és társadalmi érzékenységre nevelés lehetôségei …

különféle területeken, hivatásszerűen használó értelmiségieket kell képeznünk. A to-
leranciára és a társadalmi érzékenységre nevelésnek ezért feltétlenül jelen kell lennie 
a képzési programjainkban és a szélesebb felsőoktatásban is. Azt is figyelembe kell 
vennünk, hogy hallgatóink jogilag nagykorúak, maguknak kell megtalálniuk útjukat 
az életben. Ugyanakkor fiatal, tapasztalatlan felnőttekről van szó, akiknek megfelelő 
módszerekkel sokat segíthetünk az útkeresésben.

A következőkben olyan kutatásról számolok be, melyet az ELTE BTK Angol–Ame-
rikai Intézetének oktatói körében végeztem az egyetemi oktatómunkával kapcsolatban. 
Bemutatok néhányat azon lépések közül, amelyeket az intézet Angol Nyelvpedagógia 
Tanszéke tett a hallgatók társadalmi érzékenységének és tudatosságának növelése 
érdekében.

Mit gondolnak az oktatók?1

2011 nyarán írásos interjúkérdések segítségével felmérést készítettem az Angol–Ame-
rikai Intézetben tanító kollégák között oktatási-nevelési céljaikról, az antidiszkrimináció, 
tolerancia, elfogadás és hasonló kérdésekről, valamint a toleranciára neveléssel kap-
csolatos módszereikről, tapasztalataikról és a tantárgyaikban rejlő nevelési lehető-
ségekről. Mivel az intézet munkanyelve az angol, a kérdéseket is angolul tettem fel. 
A válaszok vegyesen angolul és magyarul érkeztek. A nyelvhasználat szinte független 
volt a válaszadók anyanyelvétől, sőt alkalmanként kérdésenként is változott. Az aláb-
bi idézetekben az angol válaszokat magyar fordításban közlöm; a és m betűkkel jelzem 
az angolul, illetve magyarul adott válaszokat. A magyar válaszok változtatás nélkül, 
az angol nyelvűek saját fordításomban szerepelnek. A kutatást nem lehetett név nélkül 
végezni, mivel a kurzusokról is érdeklődtem, de az adatok feldolgozásánál a kérdő-
íveket anonimizáltam, és a válaszadók kódszámot kaptak. Az idézeteknél ezek a kódok 
jelennek meg. A 86 megkérdezett oktató 32,5%-a, azaz 28 kolléga küldte vissza vála-
szait. Természetesen nem tudni, hogy a válaszolók és a nem válaszolók aránya meny-
nyire tükrözi a toleranciára nevelés fontosságának elismerését vagy elutasítását. Fel-
merül azonban a megválaszolhatatlan kérdés: vajon azon kollégák, akik tartózkodtak 
a válaszadástól, esetleg közömbösek-e a téma iránt, vagy valami más ok tartotta visz-
sza őket a részvételtől. A leírt vélemények mindenestre érdekes betekintést adtak 
a válaszadók sokrétű céljaiba és gyakorlatába. Alább ezeket ismertetem.

Az oktatás és nevelés kapcsolatáról
25 kolléga írt bővebben az oktatás és nevelés kapcsolatáról a felsőoktatásban. Egy kollé-
ga teljesen elutasította a nevelési feladatokat, ketten pedig arra hívták fel a figyelmet, 
hogy a nevelési célok túlságosan nyilvánvaló vállalása nem célravezető, mert a hallgatók 
úgy érezhetik, nem tekintjük őket felnőttnek, és irányítani próbáljuk őket, amit nem 
szeretnek. Volt, aki azt is felvetette, hogy a mai kompetitív világban nem érdemes a ne-
veléssel foglalkozni, hiszen az elismerés alapja kizárólag a tanulmányi teljesítmény.

A legtöbb válaszadó (21) azt hangsúlyozta, hogy az oktatás és nevelés elválasztha-
tatlan egymástól. A kollégák egybehangzóan nyilatkoztak arról, milyen fontos, hogy 

1 Ezen kutatás rövidebb leírását egy konferenciakiadványban fogom publikálni (lásd Holló megjelenés 
alatt).
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a tudás átadásán kívül a későbbi szakmai életükre is felkészítsük őket különféle kész-
ségek és attitűdök fejlesztésével. Többen is említették a következők fontosságát:
▪ a hallgatók motiválását,
▪ a társadalmi kérdések tudatosítását,
▪ a szakmai készségek fejlesztését,
▪ a személyiségfejlesztést,
▪ a biztonságos környezetet a hallgatók intellektuális szárnypróbálgatásaihoz,
▪ a kritikus gondolkodás fejlesztését, amit az egyik kolléga így fogalmazott meg: 

„Ne programozott robotokat, hanem gondolkodó értelmiségieket képezzünk” 
(5. válaszadó/a).

Egyetemi oktatóként nem csak a tudás forrásának szerepét töltjük be. Jobb kifejezés 
híján a facilitátor szóval szoktuk jellemezni tanári feladatainkat: csoportjaink irányí-
tásában közvetítő, motiváló funkcióink vannak, tanítással és lényeges kérdésekkel 
segítjük a diákok tanulását, lehetőséget adunk önmaguk kipróbálására. Az oktatás is 
nevelés. Az, hogy a diákok mit és hogyan tanulnak, nagyban a tanár-diák interakción 
múlik, mely önmagában is nevelő hatású. Erről így írnak kollégáink:

„Az egyetem az utolsó hely a tanítási-tanulási folyamatban, ahol emberek attitűdjei 
és értékítélete még változhatnak. Nem szeretném a véleményemet ráerőltetni a 
diákjaimra, de tanári feladatom lényege, hogy bátorítsam őket arra, nyíljanak meg, 
legyenek készek önmagukat és másokat több szempontból látni, és az, hogy meg-
mutassam nekik, hogy az egyéni szabadság ott ér véget, ahol mások emberi jogait 
sértik” (16. válaszadó/a).

„[…] példát kell mutatnunk a toleráns, felelős és ismereteken alapuló gondolkodás-
ban, és érvényre kell juttatnunk ennek a szükségességét” (15. válaszadó/m).

„Úgy gondolom, alábecsüljük lehetőségeinket a hallgatók nevelésére vagy világné-
zetük, önképük és életkészségeik kialakításának pozitív befolyásolására. Tapaszta-
latom szerint a hallgatók még keresik személyes identitásukat” (19. válaszadó/a).

„A felsőoktatásban az oktatók biztonságos környezetben segíthetik hallgatóik intel-
lektuális és érzelmi fejlődését; igen, nekünk kell ezt a számukra biztonságos kör-
nyezetet megteremteni” (9. válaszadó/a).

A nevelési célokról
A kollégák válaszaikban számos, oktatási céljaikhoz kapcsolódó konkrét nevelési célt 
is megjelöltek, melyeket fontosnak tartanak. Ezek közül az ismétlődően megjelenőket 
tematikus csoportosításban az 1. ábra mutatja be:
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Tudatosság fejlesztése Társadalmi és kulturális jelenségekkel kapcsolatos tudatos gondol-
kodás
Kritikus és elemző gondolkodás
Véleményalkotás és érvelés
Interkulturális készségek
Önbizalom

Tanulási készségek és motivá-
ció fejlesztése

Nyitott gondolkodás
Kíváncsiság
Önálló tanulási szokások
Aktív olvasás és hallgatás
Koncentrálási és fókuszálási készségek
Személyes fejlődés
Lelkesedés, elkötelezettség
Élethosszig tartó tanulás iránti igény

Együttműködés és emberi 
kapcsolatok fejlesztése

Együttműködés, hatékony csoportmunka
Egymásra figyelés
Támogató attitűd

Munkához való hozzáállás 
fejlesztése

Munkamorál, szakmaiság
Felelősség, megbízhatóság
A munka tisztelete
Készség a nehézségekkel való megbirkózásra

Általános emberi készségek és 
tulajdonságok fejlesztése

Reflektivitás
Eredetiség
Önzetlenség
Szakmai és emberi tisztesség, becsület
Humor

Tanításhoz, értelmiségi léthez 
kapcsolódó szakmai készsé-
gek fejlesztése

Kutatási készségek
Vitakészség
Előadói készség

Tolerancia fejlesztése Tolerancia, elfogadás, tisztelet, antidiszkrimináció
Többféle perspektíva elfogadása
Sokféleség, sokszínűség elfogadása
Készségek a toleranciára, pl.: nyitottság, türelem, együttérzés
A „másság” fogalmának megértése

1. ábra. A válaszadó oktatók nevelési céljai

Akad azonban olyan kolléga, aki már itt kinyilvánítja: „[N]em nevelési célokat kell 
magam elé tűznöm, hanem szigorú értelemben vett oktatásiakat. […] minél hitelesebb 
személyiségként kell megjelennem” (18. válaszadó/m). Van, aki azzal érvel, nem töltünk 
elég időt a hallgatókkal ahhoz, hogy igazán hathatnánk rájuk. Mások pedig azt mondják, 
az a feladatunk, hogy tanulási és gyakorlási lehetőségeket teremtsünk a különböző 
készségek elsajátítására és elmélyítésére. A hallgatók végül vagy élnek velük, vagy nem.

Érdekes volt a válaszok feldolgozásakor azt látni, milyen sok területet jelöltek 
meg a kollégák, amelyek lehetőséget biztosítanak a toleranciára nevelés valamelyik 
formájára. A felsorolt témakörök szinte függetlenek attól, hogy a válaszadók iro-
dalmat, nyelvészetet, történelmet, alkalmazott nyelvészetet, nyelvpedagógiát, inter-
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kulturális kommunikációt vagy nyelvfejlesztést tanítanak-e. A következő témakö-
röket nevezték meg:
▪ Kor
▪ Társadalmi osztály
▪ (Társadalmi) nem
▪ Faji és etnikai alapú különbségek
▪ Nacionalizmus
▪ Elitizmus
▪ (Nyelvi) sztenderdizáció és presztízs
▪ Lingvicizmus
▪ Nyelvpolitika
▪ Interkulturális kommunikáció
▪ Csoportmunka, csoportdinamika
▪ Előítéletek
▪ Tanulási technikák
▪ Környezeti problémák

A diákok körében tapasztalt diszkriminációról
A 28 válaszadó közül kilencen nem tapasztaltak kirekesztést a diákok részéről az 
órákon, de azért ők is említenek néhány „jelentéktelen” esetet. 19 kolléga azonban már 
találkozott valamiféle diszkriminatív viselkedéssel, véleménnyel az óráin. Legtöbben 
szexista és rasszista megjegyzéseket említenek. A hallgatók reakcióiról is beszámolnak 
a diszkriminációval kapcsolatban, ezzel is igazolva, hogy a toleranciára nevelésnek 
helye kell legyen a képzéseinkben:

„A csoportok reakciója a rasszista megjegyzésekkel kapcsolatban megváltozott az 
évek során. Néhány évvel ezelőtt a csoport még ellenérveket hozott fel, ha valaki 
rasszista megjegyzést tett. Ma sokkal nagyobb az egyetértés a hallgatók között a diszk-
rimináció mellett” (11. válaszadó/a).

„Cigányozás: ez a legnehezebb kérdés. Konszenzust feltételeznek egymás között, 
a ta nárral szemben (»Tanárnőnek nem tetszene a véleményem.«)” (10. válaszadó/m).

Tanári válasz a kirekesztô megnyilvánulásokra
A kirekesztő vélemények befolyásolására a kollégák többféle lehetőséget, módszert és 
korlátot sorolnak fel:
▪ Ellenérvek felsorakoztatása
▪ Magyarázat
▪ A kérdés történelmi és társadalmi kontextusának bemutatása
▪ Kérdések, hogy megértsük a diszkrimináció okait
▪ Csoportos megbeszélés, vita kezdeményezése
▪ Szerepjáték (például „saját élmény” gyakorlat, amely során a résztvevők – ha játék 

közben is, de – megtapasztalhatják, milyen kirekesztettnek, mellőzöttnek lenni)
▪ Privát beszélgetés vagy írásos visszajelzés
▪ Humor

Holló Dorottya
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Mint korábban láthattuk, az ellenérvek felsorakoztatása logikus, és gyakran sikeres 
módszernek tűnik, de kirekesztő vélemények esetén nem hatásos, mivel a diszkrimi-
nációt megfogalmazó fél megerősödve érzi magát a saját igazában. Ezt mutatja a kö-
vetkező vélemény is:

„Nem tudom megváltoztatni senki gondolkodását, de saját példámon keresztül be-
mutathatom azt a viselkedést, amit elvárok a hallgatóktól” (12. válaszadó/a).

Ennél aktívabb szerepet vállal a következő kolléga:

„[A kirekesztő véleményekre] mindig reagálok. Néha csak egy rövid megjegyzés-
sel, néha egy történettel arról, ahogy – néhány rossz tapasztalat miatt – a magyaro-
kat látják Ausztriában. És mindig végeztetek olyan feladatokat, melyek tudatosítják 
a hallgatókban az általánosítás és az előítéletek káros hatását, és felhívják a figyel-
müket a több szempontú és ítélkezésmentes gondolkodás fontosságára” (16. válasz-
adó/a).

A listában szereplő módszerek azonban mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy együtt-
működő, egymásra figyelő, reflektív módon ismerkedhessenek a hallgatók a diszkri-
mináció különböző vetületeivel.

A toleranciára nevelésre alkalmas tantárgyakról és módszerekrôl
A felmérés egyik megnyugtató tanulsága az, hogy az intézet számos kurzusában és 
programjában találnak lehetőséget a kollégák a toleranciára, elfogadásra nevelésre 
és a hallgatók gondolkodásának fejlesztésére. A nyelvgyakorlat tárgyairól köztudott, 
hogy szinte bármilyen téma felvetésére alkalmasak, de az intézet oktatóinak vélemé-
nye alapján ugyanennyire megfelelőek az országismereti, módszertani, alkalmazott 
nyelvészeti, nyelvészeti, irodalmi, történelmi és művészettörténeti órák is. Ahogy 
előre látható volt, sokan említették, hogy a beszélgetések, viták – melyek gyakran 
formális szabályokat követő disputaként zajlanak, és a résztvevők két egymást követő 
vitában esetleg éppen a korábban általuk képviselt érvekkel ellentétes oldalt képvise-
lik –, a nyelvórai szerepjátékok, a legkülönfélébb szövegek több szempontú elemzése 
mind alkalmas módszer arra, hogy a hallgatók meglássák vagy megtapasztalhassák 
a világ sokoldalúságát és azt, miként gondolkodnak mások. Ugyancsak többen utaltak 
arra, hogy a csoportdinamikai folyamatokat is célszerű figyelni, hiszen rajtuk keresz-
tül is felmerülnek alkalmazkodást, toleranciát és együttműködést igénylő helyzetek. 
Néhány választ érdemes közelebbről is megismerni:

„A MÁSIK érzéseinek és gondolatainak megértése sokat segít. […] Ami igazán segí-
tene, az már túl van a hatáskörünkön, pontosabban csak nagyon korlátozottak a lehe-
tőségeink: szélesíteni kellene a hallgatók látókörét, lehetővé kellene tenni, hogy kü-
lönféle hátterű emberekkel kerüljenek kapcsolatba, és azt, hogy megtapasztalják, 
milyen érzés kirekesztettnek, megvetettnek lenni csak a bőrszín vagy etnikai hova-
tartozás alapján” (13. válaszadó/a).
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„Olyan szövegeket és képeket mutatok be, melyek első ránézésre ártatlannak tűn-
nek, de aztán kiderül róluk, hogy ördögien manipulatívak. […] Ezeken keresztül 
a diákok felismerik és megértik sok diszkriminatív és kirekesztő ideológia működé-
sét, és hogy ezek terjednek az oktatásban, tömegkommunikációban, reklámban 
stb.” (5. válaszadó/a).

„A tolerancia, elfogadás és antidiszkrimináció két szinten értékelhető. Először is 
aszerint, ahogyan az órákat vezetjük. Bármilyen nehéz is néha, olyan légkört kell 
kialakítanom, ahol a hallgatók önbizalommal és bátran hozzászólnak a vitákhoz. Ez 
nemcsak a visszahúzódóbb diákokat ösztönzi hozzászólásra, hanem arra is módot 
ad, hogy tapintatosan megakadályozzam, hogy egy-egy hallgató kisajátítsa a tere-
pet. A másik szint maga a megvitatott téma. Például, amikor Yeats, Eliot vagy 
Pound költészetével foglalkozunk, utalni kell nyíltan fasiszta és antiszemita nézete-
ikre” (8. válaszadó/a).

„A társadalmi nemmel foglalkozó kurzuson beszélnünk kell a feminizmusról és 
a polgárjogi mozgalmakhoz való kötődésről, a rabszolga-felszabadító mozgalmak-
tól a férfi és női identitás kérdéseiig [sok mindenről]. […] A modern brit regényről 
szóló órákon pedig szót kell ejteni […] a posztmodernizmusról, mely visszatérően 
felveti az igazság, történelem, kultúra és identitás sokarcú természetéhez köthető 
problémákat” (9. válaszadó/a).

„Vegyük például az Ausztrál őslakosok című kurzust. A szemeszter folyamán a di-
ákok megismerkednek Ausztrália betelepülésének történetével, amely szorosan ösz-
szefügg az őslakosok történetével, [azzal, hogy] mitől és hogyan váltak több tízezer 
éves kultúrából a mai ausztrál társadalom kirekesztettjeivé. A mai problémák a múlt-
ban gyökereznek, hibás elképzelés csak a szimptómák alapján (alkoholizmus, drog-
használat, bűnözés, gyermekbántalmazás) megbélyegezni ezt a népcsoportot anél-
kül, hogy mérlegelnénk, miként jutottak erre a sorsra. A mai ausztrál társadalom 
küzd ezzel a problémahalmazzal, a megoldás még nem mutatja magát. A különböző 
kormányok különbözőképpen próbálják megoldani az őslakosok problémáit (segé-
lyezés, munka a segélyért, közmunka, megegyezés vállalatokkal stb.). Párhuzam 
vonható azzal, ahogy a magyar kormányok próbálják a cigánykérdést kezelni. Mivel 
a diákok általában toleránsabbnak mutatkoznak az őslakosok helyzete iránt (egzo-
tikus kultúra, a nagy távolság miatt a problémák kevésbé érintik meg őket szemé-
lyesen, ellentétben a cigányokkal), ezt ki lehet használni arra, hogy rámutassunk 
a velünk együtt élő kisebbségek szomorú helyzetére és kilátástalanságára, illetve 
megvizsgálhassuk a két ország kisebbségeihez való hozzáállásunkat” (10. válasz-
adó/m).

A kollégák által említett módszerek és lehetőségek – más és más formában – mind 
elemző, kritikus gondolkodásra, reflektivitásra nevelnek. Azt pedig több kutatás (pél-
dául Guthrie és mtsai 2000) is megerősíti, hogy az egyetemisták reflektivitásának 
fejlesztése várhatóan pozitívan hat a toleranciájukra, de fordítva is igaz lehet mindez: 
a tolerancia tudatos fejlesztése a reflektivitást is fejlesztheti.
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Mit tehetünk még?
Ahogy a fent leírt kutatási eredmények is mutatják, intézetünkben – és bizonyára sok 
más felsőoktatási intézményben is – az oktatók számos módot találnak arra, hogy 
szaktárgyaikon keresztül toleranciára, elfogadásra, kritikus gondolkodásra és sok más, 
az élethez és a majdani munkavégzéshez szükséges készségre neveljék diákjaikat. 
Mindezt azonban leginkább ösztönösen tesszük: ahogy a felsőoktatásban való taní-
tásra nem képeztek bennünket, ugyanúgy nem kaptunk útmutatót az oktatás és neve-
lés integrálására sem. Ez a feladat is tudatosságot és a tudatosság fejlesztését igényli. 
Az Angol Nyelvpedagógia Tanszéken tettünk néhány lépést annak érdekében, hogy 
jobban eleget tudjunk tenni e téren saját elvárásainknak.

Tanszéki mûhelymunka a gyûlöletbeszédrôl
A tanulmány elején idézett, rasszista gondolatokat kifejtő dolgozatok sok kollégát 
megdöbbentettek. Elgondolkodtunk, mit tehetünk ilyen helyzetben, hogyan képvisel-
hetjük tudatosan és megalapozottan nézeteinket anélkül, hogy a hallgatók vélemény-
nyilvánítási szabadságát korlátoznánk. A megoldást keresve tanszéki önképző műhelyt 
szerveztünk 2011-ben, megvizsgálandó, hogy az esetleges rasszista megnyilvánulások 
milyen felelősséget rónak ránk. A következő kérdések merültek fel:
▪ Hol és hogyan húzzuk meg a határt a gyűlöletbeszéd és a véleménynyilvánítás 

szabadsága között?
▪ Megtehetjük-e egy nyelvórán, hogy csak a nyelvi teljesítményt értékeljük, a tar-

talmat viszont figyelmen kívül hagyjuk?
▪ Hogyan utasíthatunk vissza egy gyűlöletbeszédet tartalmazó dolgozatot?
▪ Hogyan szembesítsük hallgatóinkat a gyűlöletbeszéd veszélyeivel?
▪ Bevezethetünk-e valamilyen retorziót a rasszista megnyilvánulásokkal szemben?
▪ Van-e mód arra, hogy szakértői képzést kapjunk a gyűlöletbeszéd kezelésére?

A műhelymunka során áttekintettük több magyar és külföldi iskola és egyetem doku-
mentációját az esélyegyenlőségről, diszkriminációról és gyűlöletbeszédről. Úgy talál-
tuk, hogy a szólásszabadság tiszteletben tartása mindenütt korlátozza a kirekesztő 
megnyilvánulások szankcionálásának lehetőségét, ezért mi sem szabályt, hanem 
antidiszkriminációs nyilatkozatot fogalmaztunk meg:

Az Angol Nyelvpedagógia Tanszék elkötelezetten támogatja a véleménynyilvá-
nítás szabadságát, valamint az emberi jogok és méltóság tiszteletben tartását 
függetlenül etnikai és szocio-kulturális háttértől, nemtől, vallástól, meggyőző-
déstől és szexuális irányultságtól. Mivel a sokszínűséget értéknek, a tisztelettel-
jes kommunikációt pedig alapvetőnek tartjuk, ugyanezt az elkötelezettséget vár-
juk el diákjainktól is mindennapi és szakmai megnyilvánulásaikban (DELP 2011).

A nyilatkozat végső formába öntéséig elvezető folyamat abban is segített, hogy mi 
magunk is eljussunk az erős érzelmek átélésétől a probléma tudatos kezeléséig, feldol-
gozásáig. Így első lépésként az elkészült nyilatkozatot nemcsak a honlapunkon tettük 
közzé, hanem minden kurzusleírásunkban is feltüntettük, így a félév első óráin már 
alkalom adódott a kérdés hallgatókkal történő megvitatására. Néhány olyan kurzuson 
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pedig, melynek tematikája megengedte, a diszkriminációval kapcsolatos egyéb téma-
köröket is bevontunk a programba. A nyilatkozatot az Angol–Amerikai Intézet is el-
fogadta és honlapján publikálta (SEAS 2011).

A tanszéki műhelymunka eredményeként képzést szerveztünk: az ELTE PPK In-
terkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ munkatársai2 egynapos tréning 
során segítettek nekünk megérteni és megtapasztalni, milyen nehéz észérvekkel le-
szerelni a kirekesztő gondolkodást, mennyivel hasznosabb olyan technikákat alkal-
mazni, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy átélhessük, de legalábbis átérezhessük a 
kisebbségi lét és kirekesztettség különféle megnyilvánulásait. Ezek a technikák két-
ségkívül időigényesek, de inkább az a kérdés, hogy az időbefektetés miként térül meg. 
Bizonyára több szakmai és akár azon túlmutató emberi, erkölcsi tudnivalót, tényt és 
adatot adhatunk át a szokásos egyetemi oktatási formáktól egyáltalán nem idegen 
frontális előadásmódban, csakhogy ez nem segít abban, hogy átérezzük a nehéz élet-
helyzeteket, elsajátítsuk a nyitott, elfogadó, kreatív attitűdöket. Az így átadott tudás 
gyakran csak a kurzust követő vizsga napjáig (vagy addig sem) marad meg a hallga-
tókban. Ezért érdemes, sőt szükséges időt áldozni a szakmai képzésben is az interak-
tív érzékenyítő gyakorlatokra.

Tanórai és órán kívüli tevékenységek
Mint a felmérésben részt vevő kollégák véleményéből és a toleranciára neveléssel 
foglalkozó műhelymunka folyamataiból világosan látszik, az idegennyelv-szakos egye-
temi képzésben a szakokhoz kapcsolódó tananyag megtanításán kívül hallgatóink 
készségeit és attitűdjeit is fejlesztenünk kell. Végzett hallgatóink idegennyelv-szakos-
ként valószínűleg olyan területeken dolgoznak majd, ahol magas szintű interkulturális 
kommunikációs kompetenciára lesz szükségük. A más kultúrákból származó embe-
rekkel folytatott kommunikációban pedig – ahogy az anyanyelvi kommunikációban 
is – csak akkor lehetnek sikeresek, ha a megfelelő idegennyelv-tudáson kívül képesek 
felelősen részt venni a különféle kommunikációs szituációkban, és lépéseiket, meg-
nyilvánulásaikat tudatosan választott értékítéletekre alapozzák (Holló 2008). Mind-
ehhez reflektivitásra, toleranciára, empátiára, a sokszínűség tiszteletére és elfogadá-
sára van szükség.

Azt is láthattuk, hogy ezeket a készségeket és attitűdöket úgy fejleszthetjük legin-
kább, ha a hangsúlyt az érzékenység kialakítására, a tudatosításra helyezzük. Az ezt 
célzó feladatokat egyáltalán nem nehéz beépíteni a nyelvfejlesztési, tanítás-módszer-
tani, országismereti, de akár irodalmi, történelmi, szociolingvisztikai és más alkal-
mazott nyelvészeti kurzusokba sem. A nyelvfejlesztési órák különösen alkalmasak rá, 
hiszen a középpontban maga a nyelvgyakorlás áll, a felmerülő témák gyakran másod-
lagosak. Ha azonban élünk a tartalomalapú nyelvoktatás lehetőségeivel, olyasmit is 
választhatunk, ami elősegíti a toleranciára nevelést. Számtalan olyan téma közül vá-
logathatunk, amelyeken keresztül érzékeltethetünk egy-egy diszkriminatív helyzetet, 
annak okait és következményeit. Nem nehéz belátni, hogy ezek a témakörök könnyen 
alkalmazhatóak, ha előadói készségeket vagy vitatechnikát, esetleg szakmai íráskész-
séget tanítunk, amikor a hallás utáni megértést kívánjuk fejleszteni, sőt akár még 

2 Ezúton is köszönetünket fejezzük ki Lan Anh Ngugen Luu-nak, Szabó Mónikának és Kende Juditnak.
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nyelvtani gyakorláskor is. Arra sincs szükség, hogy állandóan a toleranciáról prédi-
káljunk. A célnyelvi kultúrá(k)hoz kapcsolódó élethelyzetek bemutatása sok olyan 
alkalmat teremt, amikor egy idegen ország szokásain, történelmén keresztül általános 
etikai kérdéseket is meg lehet vitatni. Ilyenek például az empátia, megkülönböztetés, 
társadalmi egyenlőtlenségek kérdése. A tanszékünk tartalomalapú nyelvfejlesztő 
kurzusain az elsődleges nyelvgyakorláson kívül a hallgatók számukra fontos kultú-
rákkal is mélyrehatóbban megismerkedhetnek, és ezen keresztül fontos társadalmi és 
etikai kérdésekről is gondolkodhatnak. Ezeken az órákon az interaktív problémameg-
oldó feladatokon, vitákon és szerepjátékokon kívül eredményesen használható még 
a kérdve kifejtés módszere, a szövegek vagy vizuális anyagok interpretálása és a pro-
jektmunka is, ami egyben a tanulói önállóságot és együttműködést is fejleszti. Kife-
jezetten nyelvórai feladat az ítélkezésmentes fogalmazás gyakorlása is, amikor a hall-
gatók a kultúrák közötti különbségek összehasonlítását nem pozitív és negatív 
kategóriákra, hanem összetettebb, elemzőbb szempontokra alapozzák, illetve negatív 
értékítéletet tükröző mondatokat semlegessé alakítanak (például „Jó és rossz”, „Mond-
juk másképp” gyakorlatok, Holló 2008: 34–36, Polyák 2004).

Az egyetemi élet azonban nem ér véget az órákon. Tanszékünk – a már korábban 
említett műhelymunka során – úgy döntött, hogy az órákon kívül is szerepet vállal 
a hallgatók társadalmi tudatosságának fejlesztésében. Ezért több ízben szerveztünk 
olyan rendezvényt, ahol a kirekesztésről, diszkriminációról beszélgettünk. 2012 tava-
szán került sor az első Tolerancia Napunkra, amelyet interaktív szerepjátékkal vezet-
tünk be. A játékban (Egy lépés előre, Lázár 2006: 128, Council of Europe 1996) 
egyszerre akár húszan is részt vehetnek, és mindössze 15 perc alatt kedvezményezett-
ként vagy kirekesztettként „élhetnek át” néhány helyzetet. Tapasztalataikat, érzéseiket 
később megbeszélhetik. Ezután öt diákunk tartott rövid beszámolót a szakdolgozatá-
ról, melyet a toleranciára nevelésről, illetve az interkulturális kommunikáció fejlesz-
tésének különböző módjairól írt, majd egyik kollégánk mesemondóként rövid meta-
forikus történetet adott elő az elfogadás és empátia fontosságáról. Az esemény 
vendége volt Fliegauf Bence, a nagy sikerű Csak a szél című film rendezője, aki kitű-
nő filmjének készítéséről beszélt, és szemléletesen bemutatta a mélyszegénységben 
élő, a létükért nap mint nap megküzdő romák életét. Beszámolója hatalmas érdeklődést 
váltott ki. A közönség olyan élethelyzetbe nyert betekintést, amelyet korábban egyál-
talán nem ismert. A program lezárásaként az esemény támogatója, a budapesti Ame-
rikai Nagykövetség Regionális Angol Nyelvi Irodájának (Regional English Language 
Office) munkatársa beszélt a különböző korú diákok számára rendezett nyári toleran-
ciatáboraikról. Természetesen a program angolul zajlott, így a hallgatók tanulmánya-
ihoz is kötődött az esemény, elsősorban a szókincsfejlesztés terén.

A Tolerancia Napot követően engedélyt kaptunk rá, hogy egyszeri alkalommal le-
vetítsük a Csak a szél című filmet. A 2012 őszén megrendezett vetítésre nemcsak 
a saját hallgatóinkat, hanem a Bölcsészkar minden polgárát meghívtuk, így akkora 
volt az érdeklődés, hogy egyszerre két teremben is vetítenünk kellett. A film megte-
kintése után a nézők a rendezővel beszélgettek: a diákok a film egy-egy jelenetét 
elemezték, és Fliegauf Bence segítségével továbbgondolták azt. A filmet magyarul 
vetítettük angol felirattal, ami az angol szakosoknak később érdekes nyelvórai felada-
tokat is adott. Jó alkalom volt a társadalmi problémák iránti érzékenység és tenni 

A toleranciára és társadalmi érzékenységre nevelés lehetôségei …

MNYO2013_3.indd   35 2013.08.16.   15:22:38



36

akarás felkeltésére: belépti díj nem volt, de azt kértük, ki-ki járuljon hozzá kis összeg-
gel ahhoz, hogy egy észak-magyarországi iskolát támogathassunk, ahol különösen 
nehéz sorsú gyermekek művészeti oktatása folyik.

A következő esemény a szokásos karácsonyi ünnepségünk volt, ahol az éneklés és 
történetmesélés mellé beiktattunk egy jótékonysági árverést: tanárok és hallgatók 
közül sokan hoztak árverezhető tárgyakat, és licitáltak is rájuk. Az így összegyűlt 
pénzt az ELTE BTK Esélyegyenlőségi Bizottsága kapta, hogy rászoruló hallgatók 
számára szükséges eszközöket vásárolhassanak. Ez újabb lehetőséget teremtett a hát-
rányos helyzet és különbözőség nyelvórai feldolgozására. Hasonlóan sok nyelvórai 
beszélgetésnek lett a témája legutóbbi akciónk: 2013 tavaszán az ország egyik legsze-
gényebb falujában élő gyermekeknek gyűjtöttünk ajándékokat. Az akció a nyelvórák 
témájává is vált, sokan számoltak be arról, milyen jó tanulási folyamat volt számukra 
az ajándékok kiválasztása.

Nyilvánvaló, hogy sem tanórai, sem órán kívüli tevékenységekkel nem változtat-
hatjuk meg azon diákjaink gondolkodását, akik érzéketlenek a társadalmi egyenlőt-
lenségekre és a diszkriminációra. Ugyanakkor sokaknak segíthetünk a kirekesztés 
okainak megértésében és a társadalmi szolidaritás megtapasztalásában. Mindezeken 
a gondolkodási és tanulási folyamatokon keresztül pedig megértőbb, elfogadóbb, ide-
gen nyelven magukat jobban kifejező értelmiségiekké válnak, akik más kultúrákban 
is el tudják fogadtatni magukat. Ehhez kapcsolódik Portella (1991) véleménye: „A felső-
oktatási intézmények legfőbb küldetése a kiválóság kell legyen. Vagyis a tudást a társa-
dalom szolgálatába kell állítani, hogy jobb világot teremthessünk – egy igazságosabb 
és egyenlőségre törekvő világot” (22).

Végül
Úgy vélem, hogy az ELTE Angol–Amerikai Intézetének oktatói által leírt vélemények, 
valamint az Angol Nyelvpedagógia Tanszék gyakorlata és tapasztalata alapján meg-
állapítható, hogy a szigorúan vett szaktárgyi oktatáson kívül szükség van nevelési 
feladatok ellátására is a felsőoktatásban. Az idegennyelv-szakos képzésben ezt szinte 
minden tantárgyhoz köthetően és az órán kívüli szakmai tevékenységek során is meg 
lehet valósítani. Ezt támasztja alá McKeachie (2002), amikor a szakmai képzésbe in-
tegrált szemléletmód nevelésével foglalkozik. Véleménye szerint értékrend átadása 
nélkül tanítás nem létezik, hiszen a tanár a tanítási módszerein és órai viselkedésén 
keresztül sugározza értékrendjét. Ezért kell tudatosan alkalmat találni arra, hogy a hall-
gatók az órákon nyílt, reflektív és támogató környezetben mérlegelhessenek és vitat-
hassanak meg ellentmondásos kérdéseket.

Utóhang
E tanulmány írásakor, 2013 tavaszán került nyilvánosságra az ELTE BTK Hallga-
tói Önkormányzatának számítógépén található lista a hallgatók vélt vallási, etnikai, 
politikai, szexuális hovatartozásáról. Ezt a gyalázatot az Egyetem nyilvánossága 
nagy felháborodással fogadta, ugyanúgy, mint a kisvártatva néhány tanári szobán 
és előadóteremben megjelenő aljas antiszemita feliratokat. Az ELTE vezetése köz-
leményében elítélte az emberi méltóság megsértésének minden formáját, és hang-
súlyozta:
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„E közösségben morális elvárásokat is érvényesítünk, amelyek az alapvető emberi 
értékek védelmén alapulnak. Különösen nagy oktatóink felelőssége. Egyetemünket 
évről évre a fiatal nemzedékek legkiválóbb képviselői tisztelik meg bizalmukkal. 
Kötelességünk olyan értékek közvetítésével is hozzájárulni szellemi fejlődésükhöz, 
amelyek elemi normává érlelik bennük az emberi méltóság és a szabadságjogok 
megsértésének, a kirekesztésnek, a gyűlöletkeltésnek, az embertelenségnek a feltét-
len elutasítását” (ELTE 2013).

Ezek a fejlemények az oktatás és nevelés kapcsolatára is új fényt vetnek. Ha nem emel-
jük fel a szavunkat a kirekesztés ellen, ha nem reagálunk rasszista félmondatokra, vagy 
ha eltereljük a szót a „kényes témákról”, akkor is nevelünk. Ezzel a magatartással azt 
üzenjük, hogy ezek nem fontos dolgok, sőt esetleg egyet is értünk a kirekesztő véle-
ményekkel. Nem kérdés tehát, hogy az oktatás mellett vállalhatunk-e nevelési felada-
tokat. Nem engedhetjük meg, hogy ne vállaljunk. Nem engedhetjük meg, hogy a vi-
lágtól elzárva csak ismereteket közvetítsünk, hiszen hallgatóinkat az életre készítjük 
fel. A nevelési feladatok vállalása azonban nemcsak az aktuális eseményekre való re-
agálást jelenti, hanem a folyamatos tevékenységet is. Harland és Pickering (2011) rá-
mutatnak, hogy az oktatáson keresztül a tartalom és a módszerek megválasztásával 
implicit módon akkor is értéket közvetítünk, ha értéksemlegesek kívánunk maradni. 
Az utóbbi esetben azonban nincs semmilyen befolyásunk arra, hogyan alakítják a di-
ákok az egyetemi évek alatt saját értékrendjüket, és hogyan hatnak majd később a 
társadalomra. Ezért szerintük hasznosabb, ha társadalmi és etikai értékeket nyíltan és 
tudatosan adunk át és vitatunk meg hallgatóinkkal, hiszen így tudatos reflektálásra 
adunk lehetőséget. Weber (2005) megállapítja, hogy a magas színvonalú oktatás a to-
lerancia és mások tiszteletének fejlesztésén keresztül kulturáltabbá teszi a társadalmat. 
Mindezek alapján azonban a társadalom csak akkor őrizheti meg integritását, ha az 
általában csendes és passzívan toleráns többség tudatosan és aktívan elutasítja a hangos 
kisebbség kirekesztő törekvéseit. Mint az ELTE Angol–Amerikai Intézetében végzett 
kutatás és az Angol Nyelvpedagógia Tanszék gyakorlata bizonyítja, az idegennyelv-
szakos képzés számtalan – más oktatási környezetben is alkalmazható – lehetőséget 
kínál a szakmai képzés, valamint a toleranciára és társadalmi szolidaritásra nevelés 
integrációjára. Az, hogy ez megvalósuljon, mindannyiunk felelőssége.

IROdALOM

Council of Europe (1996): All different – All equal. Education pack. Strasbourg: Council of Europe. 
http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Publications/Education_Pack_en.pdf, magyarul: 
http://www.ifjusagimunkakonyvtara.hu/reszletes_kepzok_konyve_2006_105.html (Letöltve: 2013. 
06. 10.)

DELP (2011): The website of the Department of English Language Pedagogy. http://delp.elte.hu, magya-
rul: http://delp.elte.hu/magyarul.htm (Letöltve: 2013. 06. 10.)

ELTE (2009): Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Küldetésnyilatkozata. Budapest: ELTE. http://www.
elte.hu/kuldetes?id=NW-2319 (Letöltve: 2013. 06. 10.)

ELTE (2013): ELTE: A tudás közössége – morális elvárásokkal. Nyilatkozat az ELTE honlapján.
 http://www.elte.hu/hir?id=NW-4271 (Letöltve: 2013. 06. 10.)

A toleranciára és társadalmi érzékenységre nevelés lehetôségei …

MNYO2013_3.indd   37 2013.08.16.   15:22:38



38

ELTE BTK (2010): Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Küldetésnyi-
latkozata. http://www.btk.elte.hu/kuldetes (Letöltve: 2013. 06. 10.)

Felsőoktatási Törvény (2005): 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról. Budapest: Magyar Ország-
gyűlés.

Felsőoktatási Törvény (2011): 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról. Budapest: Magyar 
Országgyűlés.

Guthrie, V. L. – King, P. M. – Palmer, C. J. (2000): Higher education and reducing prejudice: Research 
on cognitive capabilities underlying tolerance. Diversity digest, spring/summer 2000. http://www.
diversityweb.org/digest/sp.sm00/tolerance.html (Letöltve: 2013. 06. 10.)

Harland, T. – Pickering, N. (2011): Values in higher education. London: Routledge.
Holló Dorottya (2008): Értsünk szót! Kultúra, nyelvtanítás, nyelvhasználat. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Holló Dorottya (megjelenés alatt): Toleranciára nevelés az angol és amerikanisztika szakos bölcsész- és 

tanárképzésben. In: Frank T. – Károly K. (szerk.): 125 éves az angol szak az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetemen. Az évfordulóra 2011. november 9–10-én rendezett konferencia gyűjteményes kö-
tete. Budapest: Eötvös Kiadó.

Horváth Ágnes (1997): Mások és mi. Kérdőíves felmérés a nemzeti hovatartozás és a másság témakö-
rében kecskeméti általános iskolások között. Új Pedagógiai Szemle 47/11, 62–77. http://epa.oszk.
hu/00000/00035/00010/1997-11-lk-Horvath-Masok.html (Letöltve: 2013. 06. 10.)

Lázár Ildikó (2006): 33 kulturális játék a nyelvórán. Budapest: OPKM – ECML.
McGuire, W. J. (1961): Resistance to persuasion conferred by active and passive prior refutation of the 

same and alternative counterarguments. Journal of Abnormal and Social Psychology 63, 326–332.
McKeachie, W. J. (2002): McKeachie’s teaching tips: Strategies, research, and theory for college and 

university teachers, 11th ed. Boston, MA: Houghton Mifflin.
Polyák Ildikó (2004): Cross-cultural communication. Budapest: Perfekt.
Portella, E. (1991): Opening address. The role of higher education in society: Quality and pertinence. 

2nd UNESCO non-governmental organizations’ collective consultation on higher education. New 
papers on higher education meeting documents. 19–23. http://www.usc.es/ceta/recursos/documentos/
role_higher_education.pdf (Letöltve: 2013. 06. 10.)

Róna Dániel – Sőrés Anett (2012): A kuruc.info nemzedék. Miért népszerű a Jobbik a fiatalok között? 
In: Szabó Andrea (szerk): Racionálisan lázadó hallgatók. Apátia – radikalizmus – posztmaterializmus 
a magyar egyetemisták és főiskolások körében I. Szeged: Belvedere Meridionale.

SEAS (2011): SEAS Antidiscrimination Policy. The website of the School of English and American 
Studies. http://seaswiki.elte.hu/administration/antidiscrimination (Letöltve: 2013. 06. 10.)

TÁRKI (2007): Omnibusz felmérés: Nőtt a „pirézekkel” szembeni elutasítás. http://www.tarki.hu/hu/
news/2007/kitekint/20070308.html (Letöltve: 2013. 06. 10.)

TÁRKI (2012): Omnibusz felmérés: Nem mérlegelünk – nem kellenek az idegenek. http://www.tarki.hu/
hu/news/2012/kitekint/20120516_idegenellenesseg.html (Letöltve: 2013. 06. 10.)

UNESCO (1995): Declaration of principles on tolerance. Paris: UNESCO. http://www.unesco.org/
webworld/peace_library/UNESCO/HRIGHTS/124-129.HTM és: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/ 
001518/151830eo.pdf (Letöltve: 2013. 06. 10.)

Vásárhelyi Mária (2004): Taní-tani – de hogyan? Élet és Irodalom 48/7.
Weber, L. (2005): Nature and scope of the public responsibility for higher education and research. In: 

Weber, L. – Bergan, S. (szerk.): The public responsibility for higher education and research. Stras-
bourg: Council of Europe.

Holló Dorottya

MNYO2013_3.indd   38 2013.08.16.   15:22:38


