
A múlt ismerete nélkül a tanult5k képtelenek eligazodni ajelenben, így nem vólhatnak öntudatos állampolgirrá sem

Trianon a tankcinyvekben
rendszerint korrektÍil szerepel.
Természetesen az egyik mií
t<im<irebben, a másik bóvebben
foglalkozik vele - a gazd'asági
k<ivetkezményeket, a kcjzle-
kedésre, a mindennapi életre
gyakorolt hatást is megemlíti.
Más kérdés' hogy az emberek
fejében yagy azutcán ez hogyan
jelenik meg _ mondja MiklÓsi
Lász|ő. A T<irténelemtanárok
Egyletének elntike szerint Tria-
non nem csak szakmai, hanem
társadalmi kérdés is. Ugyanrigy
a XX. század meg nem beszélt
traumáinak egyike' mint például
a holokauszt, a rendszerváltás
vagy akár Horthy MiklÓs, Ká-
rolyi Mihály és Kádár János
személye. Miklősi szerint mind-
ebhez érzelmi és racionális ala-
pon is lehet kÖzelíteni. Az azon-
ban srilyos problémát okozhat, ha
a társadalom csak érzelmi alapon
viszonyul. A társadalmi hatások
alől az iskola ebben a kérdésben
sem vonhatja ki magát - a leen-
dci generáciÓ oktatása, nevelése
miatt is elengedhetetlen, hogy
kÖzÖs dolgainkat végre elkezd-
jtik megbeszélni.

A tÖrténelemtanárnak alapve-
tó ktitelessége, hivatása, hogy
szakszeriien tanítson, s váiaszÜl-
jon a diákok kérdéseire - á||itja
MiklÓsi. Ellenkezó esetben nem
alkalmas a tcirténelemtanári
pá|yára. Természetesen neki is
vannak saját vagy családi ttir-
ténetei, véleménye, értékrendje.

Mindezzel egytitt a tényszení és
tátgyszeru oktatástÓl nem térhet
el. Egy.egy diák életére megha-
tározÓ hatással lehet a tÖrténe-
lemtanára. Ugyanakkor tanitvá-
nyaikra az int ernet, a tévé, a saját
korosztály, a család jellemzóen
mind ercíteljesebben hat, mint az
iskola. Helytelen gyakorlat, hogy
sok kolléga trilzottan részletesen
tanitja a korábbi korszakokat,
elcsriszik az anyagga|. Így épp
a diákok életét leginkább érintó
idószakra, a XX, századta s a
krizelm ltra jut a legkevesebb
idó. Pedig a mrilt ismerete nélktil
a tanulÓk képtelenek lesznek a
jelenben eligazodni, s így nem
vrílhatnak ntudatos állampol-
gárrá sem.

Abszo|rit hiányosnak tartja
Hardy F' Gábor,az egyházi isko-
lák sztilói kÓzósségének elnÖke
a TrianonrÓl szÓlÓ oktatást, de
ha kevés és minimális is, ahogy
i5 foga|maz, ,,há|a istennek,
lényegesen t<ibb, mint az amit
az előzó rendszerben tanítottak
róIai,. Az nem nacionalizmus, ha
hazaszeretetre neveljtik a gyer-
mekeinket, ha tudatjuk veltik,
hogy létezett egy Nagy-Magyar-
ország, amikor meghatározó nép
voltunk' Azt kell veliik megértet-
ni, hogy eZ Yolt a műlt, és hogy
legyenek biiszkék rá' Ha ebben
a szellemben neveljiik óket, nem
mennek majd át a szomszédos
országokba ,,ba|hézn1',. Azt kell
elérni, hogy ne hallgassanak
egy-egy radikális uszítÓra, de

ezt csak akkor lehet, ha ismerik
a tcirténelmiinket _ mondja.

De mit is tanulnak a diákok
TrianonrÓl? A kóbányai Szent
LászlÓ AItalános Iskola isaz-
gatÓja, Menyhárt Sándor árra
buzditja a tclrténelemtanárokat,
hogy ne csak azt a 1,5-2 oldalt
ismertessék a diákokkal' amit a
tank<inyv tarta\maz, azt egészít-
sék ki filmekkel, folyÓiratokkal,
kÖnyvekkel. Nem az a baj, ha
a tanulÓk találkoznak a ,Nem'
nem' soha!'' jelszÓval vagy a
',Magyar Hiszekeggyel,,, a |é-
nye1 az, hogy tudatosuljon a
gyerekekben, mi is vezetett az
egyezményhez. Andrea néni,
az iskola tÖrténelemtanára azt
mondja, Trianon csak egy lecke
abban a tananyagban, amely
10-|2 órában tárgya|ja a két
világháboni kÓzc'tti Magyaror-
szág sorsát. De folyamatosan
elókeriil, ha az Osztrák_Magyar
Monarchia nemzetiségi politi-
kájár | vagy a II. világhábonit
|ezáro párizsi békéról esik szÓ.
TrianonrÓl konkrétan a Teleki
Pál által készített rigynevezett
vcirÓs térkép segítségével tanul-
nak (lásd azábrát). Az Órán meg-
beszélik, hogy az elcsatolt terti-
leteken hol voltak kisebbségben
a magyarok' melyik ország hány
száza|ékot kapott a magyar terii-
letból, ott milyen volt a magyarok
aránya. A tanítványai Trianonről
annyit már eleve tudnak, hogy
ott nagyon nagy igazságta|anság
tdrtént, de valőjában igencsak
megrÓktinycidnek, amikor szem-
besiilnek a ténnyel, hogy az
ország tertiletének kétharmadát
elcsatolták. Persze, mint minden
diákk ztisségben, itt is vannak,
akiknek ez is csak egy lecke,
amit meg kell tanulni.

Vásárhelyi Mária szociolÓgus
szerint teljesen kontrollálatlan,
hogy a fiatalok mit tanulnak

erról a korszakről, és a tcirténe-
lemkcinyvek színvona|a is igen
kiil nbtizó. Ezpedigbaj, hiszen
egy 2007.ben végzett felmérés
szerint a társadalomban jelen-
tósen megnótt (40 százaLék) az
irredenta és a revizionista néze-
teket vallÓk aránya, ezen beltil
|7 százalék pedig rigy gondolja,
hogy soha nem lehet beletÖród-
ni Trianonba, és akár fegyveres
konfliktusok árán is vissza kell
venni az elcsatolt teriileteket.
Míg korábban ezanézet az idös
korosztály iellemzóje volt csu-
pán, ma már a fiatalok k<izÖtt is
rendkíviil népszerií, amit okoz-
hat tudatIanság' a radikalizmus-
ra valÓ nyitottság és az is, hogy
vannak, akik tudatosan hergelik
<iket. Millei Ilona

Trianon: tiirténelmiink meg nem beszélt traumája
Bár a tiirténelemtankiinyvek tiibbsége korrektíil mutatja be
a Trianonban tiirténteket, a fiatalok kiirében egyre népsze-
ríibbek a revizionista, irredenta nézetek. Ez e|sősorban tudat-
lanságuknak, radikalizmusra va! nyitottságuknak tudhatő
be, de annak is, hogy vannak' akik tudatosan hergelik óket.
Egy.egy diák életében ugyan meghatározÓ lehet a tiirténe-
lemtanár, de a diákokra az internet, a tévé, saiát korosztá|yuk
tagja! és a csa|ád eróteljesebben hat' mint az isko|a.

ÉpgzámláláB a|ap|án
(kégÍtelte Teleki Pál)
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