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Kifelé a multikulturális térbe 

 

Kivonat 
 

A társadalomkutatók figyelme a ’90-es években fordult a multikulturaliz-
mus felé. Számos értekezés látott napvilágot, leginkább az amerikai és a kanadai 
társadalom vonatkozásában. Az európai nemzetállamokban a multikulturaliz-
musnak más jegyei domborodnak ki, így az Európai Unióban is. A multikultu-
rális társadalmakat itt részben a társadalmi mobilitással velejáró kulturális mig-
ráció, részben az országhatárok történelmi elmozdítása alakítja ki.  A multikul-
turális társadalom felé tartó fejlődés egyik kérdése a multikulturális státus körül 
fogalmazódik meg, amelynek értelmezését a Kymlicka által bevezetett „multi-
kulturális állampolgárság” analógiájára próbáljuk fölépíteni. A multikulturális 
státus – mint olyan – értelmét veszti a személyek, etnikai kisebbségek és nem-
zetek vonatkozásában, mert a nemzeti identitás akadályába ütközik, de társa-
dalmi vonatkozásban érvényt szerezhet magának, mivelhogy a multikulturaliz-
mus a társadalmat jellemzi. Az általunk felvetett kérdés az, hogy a multikultura-
lizmussal szembekerülő kortárs társadalmak hogyan boldogulnak vele? Az lát-
szik járható útnak, ha az erre irányuló társadalmi cselekvéseket, elsősorban az 
iskolai nevelést bevonják a multikulturális kompetenciák fejlesztésébe, mert a 
népek és kultúrák természetes védekező mechanizmusai inkább az elkülönülést, 
mint az önfeladást támogatják, így a multikulturális együttélésnek nem marad 
más alternatívája, mint  a kulturális identitás megtartása, ápolása és a sokféleség 
integrálása.  

 

Kulcsszavak: multikulturalizmus, társadalmi mobilitás, multikulturális állam-

polgárság, multikulturális státus, identitás, az iskola kultúraátadó szerepe 
 

A multikulturalizmus tematizálása 
 
„Nem tagadhatjuk, hogy az elmúlt évtizedekben fontos döntések indultak 

útnak a nemzetállamokból kifelé, nagyobb, gyakran szétszórt terekbe. Az euró-
paiak számára itt lép színre az a legalább látszólag jól körülhatárolt tér, amelyet 
ma Európai Uniónak hívnak” (Dahrendorf 2004, 105. p.). A nemzetállamokból 
kifelé a multikulturális térbe?  
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A múlt század közepén létrehozott Európai Gazdasági Közösség (Közös 
Piac) első fejlődési szakaszában (1951–1957) olyan gazdaságpolitikai alapelve-
ket fektettek le, amelyeknek célja az AEÁ életszínvonalának elérése vagy meg-
közelítése volt. Ehhez gazdaságélénkítő stratégiát kellett kidolgozniuk. A gaz-
daságélénkítő stratégia sikerességéhez, a háború utáni gazdaság újjáépítéséhez 
új struktúrákra, anyagi-pénzügyi eszközökre és gazdasági humántőkére volt 
szükség. Robert Schuman (1886–1963) francia politikus nevéhez fűződik az 
Európai Szén- és Acélközösség (az 1951. április 18-i Párizsi szerződés nyomán) 
létrehozása, amelyben hat iparilag fejlett nyugat-európai ország vett részt, a ké-
sőbbi Európai Unió alapító tagjai. Az európai gazdaság szerkezeti átalakításá-
nak már ebben a kezdeti szakaszában felszínre kerültek a munkaerővel kapcso-
latos kérdések: egyfelől a felszabadult munkaerőnek az újra elhelyezése, amelyet 
a munkapiaci túlkínálat könnyen megoldott, másfelől a keresleti oldalon meg-
mutatkozó hiány, amit pótolni kellett. Nos, ez a mechanizmus vezetett el a 
vendégmunkások megjelenéséhez Európában. A folyamat legszembetűnőbben 
a német gazdaságban követhető nyomon, a maga társadalmi vonzataival együtt.  

A személyek és a munkaerő áramlásának biztosítását a gazdasági érdekek-
ből fakadó szükséglet diktálta. A munkaerő-mobilitás azonban együtt járt, és 
ma is együtt jár a kultúrák migrációjával, a kultúrák találkozásával, aminek pozi-
tív és negatív hatásai vannak.  Az euroszkepticizmus egyik forrása, az idegenek-
től való félelem részben az idegen kultúrákkal való szembesülésre vezethető 
vissza, ami ráerősít a befogadó társadalmak gazdasági és munkaerő-piaci fruszt-
rációira.  A gazdasági-politikai és társadalmi változásoknak ez a trendje irányí-
totta a szociológusok, közgazdászok, filozófusok és társadalomkutatók figyel-
mét a multikulturalizmusra.  

A nyugati társadalmak szakirodalma a ’70-es években fedezi fel a multikul-
turalizmust, Kelet-Európában jó két évtizedes késéssel, a ’90-es években kez-
denek értekezni róla. A volt szocialista nemzetállamok tehát később találkoz-
nak vele – mint társadalmi ténnyel – megkerülhetetlenül. Ekkor az amerikai 
szakirodalomban már multikulturális robbanásról beszélnek. Nathan Glazer az 
1997-ben megjelent We are all multiculturalists now című könyvének első fejezete, 
a Multicultural explosion jelzésértékkel bír.  

A kultúrák többféle módon találkozhatnak egymással. Ennek egyik formája 
a társadalmi mobilitáshoz, a külső és belső migrációhoz kapcsolódik.  

Az amerikai típusú, úgynevezett befogadó társadalmakban (Kanada, Auszt-
rália, AEÁ) a faji és nemzeti keveredés nyomán találkoznak a kultúrák, részben 
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a gyarmatbirodalmi kultúrákon keresztül, részben a megélhetési vagy politikai 
migrációs hullámoknak köszönhetőn. A migrációs keveredés alapvetően a kü-
lönféle faji és nemzeti hovatartozású emberek önkéntes bevándorlásában telje-
sedik ki, és hozzáadódik az amerikai rabszolga-kereskedelemhez kötődő ko-
rábbi faji-etnikai polikromatizmushoz.  

A hagyományos nemzetállamok máshogyan találkoznak a multikulturalitás-
sal. Itt is van migrációs keveredés – lásd az EU német modelljét, a francia vagy 
holland exgyarmatokról való bevándorlást, a kelet-európaiak megélhetési mig-
rációját a fejlett nyugat-európai országokba –, de olyan is, amely a különféle 
békeszerződések határozataiból fakadón mesterségesen hozták létre a kulturák 
és nyelvek keveredését határmódosításokkal.  

Az EU-s személyi mobilitást az 1961-ben Torinóban aláírt (1989. decembe-
rében fogadták el) Európai Szociális Charta bátorítja és szabályozza. Ebben 
fogalmazódik meg a munkaerő szabad áramlásának és a személyek szabad 
mozgásának joga az EU területén. A migrációhoz kapcsolódó kulturális keve-
redés, a kultúrák egymáshoz közelebb kerülése az Unión belül – mint belső 
migráció értelmezhető –. amellyel vele jár az idegen kultúrák migrációja is. Az 
ex-gyarmatbirodalmakon belüli migrációval, nevezzük kvázi belső migrációnak, 
a nemzeti és a faji másság egyre láthatóbbá válik a különböző országokban. 
Ehhez hasonlók a külső, megélhetési vándorlások is (például az ázsiaiak áttele-
pedése az európai vagy az amerikai kontinens országaiba). 

A többkultúrás tér – amint már jeleztük – olyan körülmények között is lét-
rejöhet, amelynek történelmi vagy népességdinamikai gyökerei vannak. Előbbit 
az országhatárok elmozdítása, béketárgyalások, annexiók, régiók önálló státus-
ba kerülése, utóbbit az etnikai típusú népszaporulat aránytalansága okozhatja. 
A vázolt folyamatok nyilván nem kizárólagosak. 

Nos, ha a politikai filozófia multikulturális robbanásról beszél, ti. a globális 
migráció értelmében, amely egyre inkább valószínűsíti a fajok, nemzetek és kul-
túrák sokrétű és sokszínű keveredését, magától kínálkozik a kérdés: van-e, lehet-e 

multikulturális státus? Avagy inkább a kulturális identitás megtartását, ápolását és 
a sokféleség integrálását kellene elősegíteni?  
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Állampolgárság és kulturális státus 
 
A kérdésfelvetést Will Kymlicka 1995-ben Multicultural citizenship: a liberal 

theory of minority rights címen publikált könyve indukálja. A könyv címe nem kis 
figyelmet kelt az által, hogy az állampolgárságot a multikulturális jelzővel társít-
ja, ami igencsak szokatlan és merész, ugyanis az állampolgárság meghatározó 
eleme az államhoz tartozás. 

Az állampolgárságot a politikai és szociális jogok hozzáférhetősége és gya-
korlása alapozza meg. Az állampolgárság az államhoz tartozás politikailag érvé-
nyes státusa. A hovatartozási élményt (nemzet- és hazaszeretet) nem a formális, 
személyi iratokkal igazolható jogi státus határozza meg (ez a lojalitás), az csak 
befolyásolhatja, hanem azok az érzelmi-motivációs mechanizmusok, amelyeket 
a jogi státus aktivál az állampolgárban. Ez bizony viszonyulás, amelynek meg-
nyilatkozását az alakítja-irányítja, hogy a személy – mint állampolgár – mennyi-
re érzi magát otthon, mennyire elégítődnek ki politikai, jogi, társadalmi és meg-
élhetési szükségletei az adott társadalomban.  

A Kymlicka (1995) által felvetett multikulturális állampolgárság fogalma 
túlmutat az eddig használatos állampolgársági státus bármelyikén – a görög 
demokráciák osztályhoz és nemhez kötött polisz-polgárságán, a francia nem-
zetpolgárságon, a XX. században meghonosodott kettős vagy többszörös ál-
lampolgárságon, illetve a Maastrichti Szerződés (1993. november 1.) óta érvé-
nyes európai transznacionális állampolgárságon –, mivelhogy előrevetíti a 
multikulturális állam fogalmát. Kymlicka nem erről beszél, hanem a nemzeti 
közösségek és etnikai csoportok társadalmi beilleszkedéséről (accomodation).  

A multikulturális állampolgársági státus meghirdetésével Kymlicka (1995) 
egyet nem értését fejezi ki úgy a klasszikus – amely a differenciált csoportjogok 
védelmét hirdeti –, mint az új, a kultúrák relativizálása mellett állásfoglaló indi-
vidualista liberalizmussal szemben, és egy harmadik alternatívát javasol. 
Kymlicka szerint egyik korábbi liberális út sem járható, mert egyik sem oldja 
meg az etnikai-nemzeti jellegű feszültségeket, konfliktusokat. Úgy véli, hogy a 
„multicultural citizenship” megújíthatja a liberális gondolkodást, mivel egyensúlyt 
tud teremteni a nemzeti kisebbségi jogok védelme és a liberális doktrína alapér-
tékei között. A reprezentatív demokrácia, a paritásos képviselet nem rossz, sőt 
radikálisnak mondható eljárás a mai liberális demokráciákban, de csak időleges, 
átmeneti megoldást kínál a többség-kisebbség között meglevő problémák keze-
léséhez. Az összes együtt élő nemzeti és etnikai kultúrák között megvalósuló 
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egyenlőség és méltányosság kell hogy megalapozza a multikulturális állampol-
gárságot –  mondja Kymlicka. 

Kymlicka vélhetően egy valódi multikulturális államot képzel el anélkül, 
hogy bármely állam a maga alaptörvényében multikulturálisként határozná meg 
magát. A multikulturalizmus – és ebben egyetértés mutatkozik – a társadalmat 
jellemzi. Olyan társadalmakra szokták alkalmazni, ahol különböző etnikumok 
és vallási csoportok élnek együtt. A társadalmak fejlődése ebbe az irányba ha-
lad.  

  
Van-e, lehet-e multikulturális státus?  

 
A státus tulajdonképpen a személy társadalmi helyét és szerepét jelzi. Egy 

állapot, amelyet a szerepek által meghatározott társadalmi hely vagy rang határoz 
meg. „Az egyénnek vagy csoportnak a környező társadalomhoz viszonyított 
helyzetére utal, mely függvénye annak, hogy a csoport vagy társadalom érvé-
nyes hierarchiáján belüli skálán milyen presztízsnek örvend.” Ez a megállapítás 
vonatkoztatható a kultúrára is, az embernek állampolgárként meghatározható 
kulturális státusa van. A kulturális státus legitimálja a kultúrában elfoglalt helyet 
és viszonyulási kódot. 

Az állampolgársági hovatartozás nem jelöli ki a kulturális státust. A szemé-
lyes hovatartozást elsődlegesen az egyén nemzeti kultúrája definiálja, amelyből 
részesedett, ezért magyar, lengyel, tót, szerb, horvát, zsidó, román, orosz, ukrán 
és így tovább az ember. Így van ez az amerikai típusú társadalomban is, ahol az 
amerikai állampolgár mondjuk amerikai magyar, amerikai olasz, vagy éppenség-
gel afroamerikai. Ez az állapot nemzedékeken keresztül megmarad, a családi 
ethosztól, neveléstől és kultúrától függően. Az államhoz tartozás, a politikailag 
definiált állampolgárság is utalhat a személy helyzetére, amennyiben nem ki-
sebbséghez tartozik.  

Multikulturális státus esetenként személyes vonatkozásban is kialakulhat, 
például akkor, ha az egyénnek vegyes családi eredete van, amennyiben valamely 
kulturális fölény nem nyomja el a másik részt, részeket a családi hagyomány-, 
szokás-, ünnepi szertartások és nyelvhasználat szintjén. De ez inkább csak egy 
ideális állapot. A dilemma alapja: az identitás. Az identitás tulajdonképpen ön-
meghatározás és önkéntes, ezért joggal kérdezhető: ki is az angol, a francia, a 
magyar, a román, a tót, a kanadai, az amerikai…? Elégséges-e valamely állam-
polgársági hovatartozás, vagy inkább a nemzethez (nemzetcsoporthoz) tartozás 
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a döntő. Ma már általában elfogadott az identitás fölvállalásával, deklarálásával, 
és nem a származási eredettel történő nemzeti és kulturális státuskijelölés.   

A multikulturális státust – a kulturális státus analógiájára – sok egymás mel-
lett élő kultúrát képviselő társadalmi állapotként fogjuk fel, olyan társadalom-
ként, amelyben az eltérő nemzeti és etnikai csoportok a saját kultúrájukat gya-
korolják, a saját értékrendjük szerint szerveződnek. Multikulturális identitás a 
maga valóságában nincs, de van multikulturális attitűd, és van multikulturális 
társadalom. Multikulturalizmusról akkor beszélünk, amikor a társadalom tagjai-
ban az övétől eltérő kultúrákkal szembeni elfogadó, toleráns magatartás a min-
dennapi élet integráns részévé válik. Nem magától alakul ki, sőt létrejöttét gá-
tolják a régi beidegződések, előítéletek, mítoszok, tabuk, narratívák. 

A kulturális „jéghegy” sok mélységet – racionális és irracionális, valós és 
mitikus elemet – rejt magában. A kultúrahordozók – nyelv, szokások, viszo-
nyulások, viselkedések, mentalitás stb. – természetszerűleg rétegződnek, cso-
portosulnak, és autonóm kultúrákat alakítanak ki. Adott térben, adott időben 
értelmezik magukat. A múlt kulturális hagyományaira támaszkodva az aktuális 
politikai-társadalmi értékrendbe ágyazódnak. Érthető, hogy a multikulturaliz-
mus nem ugyanazt jelenti a többségi társadalom számára, mint a kisebbségi 
csoportok számára, nem ugyanazt a tartalmat hordozza a bevándorlás során 
újonnan kialakuló közösségekben, mint az őshonos népcsoportokban, és nem 
ugyanaz az olvasata a vegyes házasságokból származó gyermekek identitás-
meghatározásában, mint a tiszta etnikai házasságokból származottaknál 
(Kymlicka 1998). 

  
Kultúramegőrzés és integráció  

 
Az eltérő értelmezés mögött az is meghúzódhat, hogy az egyén (de akár egy 

népcsoport is) miként képzeli el adott társadalomba való integrációját: az anya-
kultúra feladásával (deculturation), vagy az anyakultúrából származó másság kon-
zerválásával, továbbvitelével. Ez nagyban összefügg azzal, hogy egy nemzet 
vagy nemzetrész (kisebbségi népcsoport) milyen kultúratudattal rendelkezik, 
milyen a kollektív identitása, autonóm státusa, mennyire van a többiektől ki-
szolgáltatottsági, függőségi helyzetben, milyen szinten érvényesül a kultúrák 
egyenlősége, értékelése, méltatása, de attól is, hogy kap-e elégséges támogatást 
saját kultúrája ápolásához. A kollektív identitástudat – mint identitásvállalás – a 
közösségi hovatartozás vállalásában nyilvánul meg, olyan közösségi ismérv, 
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amely racionális és irracionális tartalmakat strukturál, értelmi (Knowledge, 

Awarenesse) és érzelmi-motivációs attitűdöket kódol. Nemegyszer ez utóbbi erő-
teljesebben jut érvényre, ami rontja a multikulturális közérzetet. Valószínűleg 
erre a dimenzióra gondol Dahrendorf, amikor azt mondja, hogy „az úgyneve-
zett multikulturális társadalmak igazából csak statisztikailag multikulturálisak, a 
valóságban bámulatos ügyességgel válnak szét a különböző kultúrák” 
(Dahrendorf 2004, 39. p.). A kultúrák egymás mellett élése, a másság elfogadá-
sa, a kulturális sajátosságok értékként tételezése, az idegen kultúra megértése és 
méltatása lehet a multikulturális állapot modus vivendije. De erre fel kell ké-
szülni. 

 
Lojalitás és felelősség: az iskola színrelépése 

 
Azt tapasztaljuk, hogy a nemzetállamok – igaz görcsösen – kifelé tartanak 

egy multikulturális térbe, de azt is, hogy a nemzetállamokban belülről is elindult 
egy kifelé tartási folyamat – Dahrendorf szavaival élve –, amely föllazítja a mo-
nokromatikus hagyományokat, teret engedve a beáramló-beszüremkedő idegen 
kultúráknak. Két kérdésünk van. (1) Hogyan oldja meg egy adott társadalom az 
évszázados etnikai-kulturális sokféleségből származó feladatokat úgy, hogy 
konzerválja a nemzeti egység gondolatára fölépített társadalmat? (2) Mit kezd-
jen egy monokromatikus, vagy monokromatikus egységet deklaráló társadalom 
a megjelenő idegen kultúrákkal,  amelyekkel az imigráció nyomán szembesül? 
Kymlicka (1995) fent ismertetett középútja, a multikulturális állampolgárság ma 
még naivnak tűnik, legalábbis a kelet-európai erősen nemzetcentrikus társadal-
makban. A nemzeti közösségek és etnikai csoportok védelme is kérdéses. A 
pozitív diszkrimináció sok ellenállás, ellenségeskedés és feszültség forrásául 
szolgál a többségi kultúra tagjaiban, mivel a többségi szükségletek kielégítettségi 
szintje is hiányos. A politikai paritás is csak átmenetileg kezeli a problémát, 
nem oldja meg. A beolvasztás antidemokratikus, antihumánus, emberjogilag 
megbélyegezhető, korszerűtlen. Az együtt élő kultúrák egyenlő és méltányos 
elfogadása és elbírálása a többség ellenállásába ütközik.  

Tudatában vagyunk annak, hogy a kifelé tartás a nemzetállamokból elkez-
dődött, de a kihívás nagy. A nemzetiségek és etnikai csoportok szeretnék to-
vább éltetni a saját kultúrájukat, ugyanakkor jó állampolgárként lojálisan szeret-
nének élni. A cél nem lehet más, mint erős demokratikus közösségként érvé-
nyesülni és kapcsolódni a nagyobb multikulturális térbe, az Unióba. Megnőtt az 
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oktatáspolitika és az iskolai szervezetek felelőssége a lojális állampolgári attitűd 
kialakításában.  

Mit tehet az iskola? Mindenek mellett az oktatási és nevelési funkciójából 
fakadó, azzal szorosan összekapcsolódó kultúraátadó funkciójának felülvizsgá-
lását. Meg kell  vizsgálnia, hogy hogyan tud reagálni a multikulturális helyzetre, 
mennyire integrálják a multikulturalitás eszméjét a nemzeti curriculumok, az 
oktatási tartalmak eléggé tapintatosak-e a multietnikus kultúrákkal szemben, 
figyelnek-e a kisebbségek érzékenységére, felelősséget tud-e vállalni a multikul-
turális habitus kialakításában? „A multikulturális habitus kialakítása inkább az 
őslakosoknál, mint a külföldieknél tételez fel oktatási folyamatot, olyan műve-
lődésbeli fejlődést, amelyben [...] az idegen kultúra elemei hiányosságként je-
lennek meg, amely miatt az ember saját magát éli meg idegenként” (Lenzen 
1996, 72. p.). Lenzen nem tágítja ki a problémát az olyan szituációkra, ahol év-
századok óta egymás mellett élnek különböző etnikai-kulturális népcsoportok, 
akiknek „kultúraelemei” – hasonlóan a külföldi bevándorlókéhoz – nem jelen-
nek meg, vagy torzultan vannak jelen a többségi nemzeti kultúrában, emiatt az 
őshonos kisebbségek frusztrálódnak, vagy kifejlesztik a maguk „etnikai nacio-
nalizmusát” (ethnic nationalism) (Hollinger (1995), miközben a többségi nemzet 
kompenzáló nacionalizmussal reagál, és kvázi idegenként viselkedik.  

Az iskolának nemcsak használható és hasznosítható tudást kell átszármaz-
tatnia, nemcsak viselkedési és életvezetési elveket, orientációs értékeket, nor-
mákat, viszonyulási módokat kell kialakítania, nemcsak felszínre kell segítenie a 
legjobbat, amire képesség van, hanem ki kell alakítania a kritikus gondolkodás 
és kritikus viszonyulás képességét is önmagával és másokkal szemben, saját kul-
túrája és a mások (legfőképpen a vele együtt élők) kultúrájával szemben. A mo-
dern nevelési eszmény az „eltérő identitással rendelkező egyének, csoportok és 
nemzetek közötti együttélés normáinak tudatosítását, az ezt elősegítő kognitív, 
affektív és szociális kompetenciák kialakítását tűzi ki célul” (Albert-Lőrincz 
2009, 23. p.). Mindaddig, amíg az iskola nem ismeri fel azt, hogy kultúraátadó 
szerepe felértékelődött, feladatait nem tudja teljesíteni.  

A kultúraátadás kettős irányultságú kell hogy legyen: a saját kultúrához való 
tudatos és kritikus viszonyulás kialakítása, illetve az idegen kultúrák minél mé-
lyebb megismertetése. Egyik a reális, a demitizált kulturális tudatot formázza, a 
másik a másság tiszteletének az alapja. Az, hogy az iskola milyen kultúrával vér-
tez fel, meghatározhatja, hogy a későbbi felnőtt a nacionalista irányt vagy a 
demokratikus nyitottságot választja-e. Ma már bizonyosság, hogy a nacionalista 
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nevelés korszerűtlen és retrográd, a multikulturalitásra való nevelés előremuta-
tó, progresszív. Nyilván nem a nemzeti értékekről való lemondásról van szó, 
hanem azok demagóg felértékeléséről. 

Hatások. Az európai multikulturalizmus, habár az amerikaitól több vonat-
kozásban is különbözik, polgári viselkedési kompetencia kialakítására ösztönöz. 
A nevelést a saját hagyományainkkal és értékeinkkel összhangban levő toleráns 
európai multikulturális kompetenciák szolgálatába kell állítani. A nevelés azért 
válhat a multikulturalizmus kialakító vagy gátló tényezőjévé, mert elősegítheti a 
demokratikus szellemiséget, a toleráns vagy pozitívan diszkrimináló szemléletet 
és mentalitást, ami kedvez a multikulturális együttélésnek, illetve megakaszthat-
ja a nacionalista-soviniszta intoleranciát (Albert-Lőrincz és Albert-Lőrincz 
2012, 38. p.). A nevelési hitelrontás (hiteltelenség) csak erősíti a bizalmatlanság 
érzését. Amikor a tanuló nem azzal találkozik a hétköznapokban, amit az isko-
lában tanítanak neki (például a demokráciáról, a jogérvényesítésről, az egyenlő-
ségről, a jóságról, a kisebbségekről, a nemzetről stb.), negatív attitűd, súlyosabb 
esetben illojális magatartás alakulhat ki benne az iskolával szemben. Ha arra 
gondolunk, hogy az iskola a társadalom miniatűr leképződése, beláthatjuk sú-
lyos társadalmi következményeit. 

Feladatok. Komolyan kell venni az iskola kultúraátadó szerepét. A 
multikulturalizmus érvényesüléséért küzdeni kell. A multikulturális készségek is 
emberi készségek, tehát kialakíthatók. Ebben a folyamatban az iskolára hárul a 
legnagyobb feladat. Az, hogy az iskola mennyire tud felnőni ehhez a szerephez, 
az a társadalom felelőssége. 

A dilemma dilemmája. A multikulturalitás jelen van a mai társadalmakban, 
mivel a nyitott társadalmak lényege az új típusú, nem nemzeti alapú egység lét-
rehozása. Ma még nem sikerült az aktivista, participatív belső integrációt meg-
nyugtatóan megoldani, az etnikai népcsoportok vallási trendek mentén tördelik 
részekre a társadalmakat.  Nem tisztázott állapot, de a politikai kultúra napiren-
den tartja. Csak a felmerülő kérdésekre nem tudják még a válaszokat. 
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