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Őszi mustra 
 

Őszi lapunk Műhely-ét ezúttal a multikulturalizmus témájával indítjuk – 
melyet Albert-Lőrincz Márton és munkatársa, Albert-Lőrincz Csanád segítségé-
vel tárunk a tisztelt olvasó elé –, „mert a multikulturalitás – noha időszerű, el-
kerülhetetlen és valóságos társadalmi jelenség – sokkal bonyolultabb társadalmi 
kérdés, mint korábban gondolták volna. A nevelésre hárul ennek a kérdésnek a 
valóságos megoldásáért való ügyködés lokális, regionális és globális szinten. 
Ehhez nem elég a politikai akarat, a deklaratív politizálás, tenni kell érdekében.” 
Erre a tennivalóra Fodor László gondolatai is felhívják a pedagógusok figyelmét: 
„Egy társadalomban (…) nem tökéletesedhet a demokrácia, ha a felnövekvő 
nemzedékek nevelése elsődlegesen nem az emberi szolidaritásérzés fejlesztésé-
nek, ha nem az összetartozási és együttérzési szellem, a reciprok kötelesség- és 
a segítségvállalás kiművelésének, (…) a barátság, a tolerancia, az elfogadás és a 
megértés erősítésének, (…) a szabadság és az egyenlőség kialakításának explicit 
célját követi.” 

E célok elérésének sikerét nagyban befolyásolják a korai életkorában elsajá-
tított érzelmi és szociális készségek, a szokások és minták, a szociális és érzelmi 
kompetencia fejlettsége. Erről és a gyermekkori fejlesztés fontosságáról, annak 
módozatairól már Gábor Adrienn írásában olvashatunk, aki egy hamarosan in-
duló kutatásra hívja fel figyelmünket: a kutatók arra keresik a választ, hogyan 
lehet az érzelmi és szociális készségeket fejleszteni a bölcsődében és óvodában 
a zene segítségével. A szerző ígéri, hogy a hipotézisekről és a tézisek bizonyítá-
sáról lapunk hasábjain is tájékozódhatunk. 

Örökség rovatunkban előbb a 18. századba vezet el minket Fehér Katalin, 
aki az erdélyi felvilágosodás egy újabb jelentős pedagógiai gondolkodójának, 
Hari Péternek a munkásságáról ír. Ezt követően Marton József jóvoltából a 
140 éve, 1872-ben létrehozott kolozsvári tudományegyetem alapításának körül-
ményeivel ismerkedhetünk meg, majd Ozsváth Judit vázolja föl, hogy 85 évvel 
ezelőtt hogyan sikerült segítenie egy fiatal lelkésznek és egy irodalomtörténész-
nek a kolozsvári egyetemen megváltozott körülmények között tanuló magyar 
egyetemi hallgatóknak, és hogyan született meg ennek egyik, talán legjelentő-
sebb eredményeként az Erdélyi Iskola. 

Olvasóinknak ezúttal is két portrét kínálunk: Fodor László „a nagy hatású 
pszichológiai törvényeket és pedagógiai eszméket is megfogalmazó” német 
tudóst, Wilhelm Dilthey-t mutatja be, Bakó Botond tanár úr pedig a nagyenyedi 
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Bethlen Kollégium dokumentációs könyvtárának kéziratát teszi közzé, melyből 
– Nagy Ferenc jóvoltából – a nagy hírű kollégium és főiskola egyik tudós 
tanárának, Elekes Károlynak az életéről és munkásságáról értesülhetünk. 

Könyvespolc rovatunkban Lőrincz József olyan könyvet mutat be, mely „tar-
talma szerint tankönyv is lehetne. Tanáros, áttekinthető szerkezete, logikus fel-
építése alkalmassá teszi erre”. A szerző, Nagy Emma székelyszenterzsébeti 
nyugalmazott tanárnő a munkáját mindenekelőtt falustársainak, a régi és új nemzedé-
keknek szánja: „Bátorítani szeretném őket a tájnyelv használatára, megtartá-
sára, de hinni szeretném, hogy könyvemet érdeklődéssel lapozza minden 
olvasó, aki szívügyének tekinti édes anyanyelvünket”. Mi is jó szívvel 
ajánljuk ezt a könyvet minden erdélyi és határon túli magyar tanítónak és 
tanárnak.  
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