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ÖSSZEFOGLALÓK

Brachinger Tamás
Közösségi művelődés – valódi lehetőség-e a kulturális ágazatban?

A közművelődés hazai történetében mindig jelentős szerepet vállalt az 
állam. A közösségi művelődés viszont a közösségi fejlesztőmunka legjobb 
– nemzetközi és részben hazai – hagyományait kívánja felhasználni. Bázisa 
és alanya a településközösség, amely a sikeres településfejlesztés szubjektív 
feltétele. Előfeltevésem szerint megvizsgálandó kérdés, hogy az államigazgatás 
jelenlegi centralizációs időszakában, az önkormányzatiság fundamentumainak 
újraértelmezése közepette – amely eltávolodik attól az állásponttól, hogy 
az önkormányzat nemcsak közhatalmi kategória, hanem a helyi közösség 
önigazgatása és autentikus civil társadalom is –, autonóm helyi közösségek 
hiányában vajon mekkora sansza van egy ilyen törekvésnek?
Kulcsfogalmak: helyi társadalom, társadalmi részvétel, településközösség, közösségi 
művelődés.

Maróti Andor
Rogers könyveit olvasva                                                                     

A szerző Carl Rogers két műve, a Valakivé válni és A tanulás szabadsága tanár-
diák viszonyra vonatkozó oktatás-kritikájával indítja írását, mely szerint a tanár „az 
ismeretek átadója, a rend fenntartója, a teljesítmények értékelője”. Ezzel szemben 
helyesebb lenne felvetni, hogy vajon nem tanulhat-e egymástól kölcsönösen a tanár 
és a tanuló. E gondolat alapján állapítja meg a szerző, hogy ez az elmélet voltaképpen 
a felnőttkorban, a felnőttek tanulási folyamataiban teljesedhetne ki, ahol az oktató 
facilitátori szerepben még inkább eredményes interperszonális kapcsolatokat építhet 
ki a diákokkal. A magyar Karácsony Sándor is kiemeli, hogy szükséges elismerni 
a tanuló egyén lelkének autonómiáját, s hogy a tanulás folyamatában szerepet 
játszanak a társas-lelki viszonyok. A tanulmány következtetése, hogy a Rogers által 
javasolt non-direktív tanulás, a tudás kreatív adaptálására alapuló öntanulás mint 
alkotó gondolkodási folyamat lehet a legsikeresebb. 

Kulcsfogalmak: kölcsönös tanulás, a tanulás szabadsága, facilitálás, önirányítás

Striker F. Sándor
Valóságaink világa – javaslat komparatív filozófia bevezetésére

Madách Imre 1862-ben, a forradalom bukását követő elnyomás időszakában 
publikálta az eleinte fausti mintákat követőnek ítélt művét, Az ember tragédiáját. A 
filozófiai dráma tizenöt színében követhetjük az emberiség sorsát a Paradicsomból 
kiűzött, Lucifer által vezetett Ádám és Éva által megtapasztalt történelemben. 
A mű hamarosan nemzeti dráma lett, s elsődlegesen Hegel történelemfejlődés-
gondolatához kötötték, mely az ellentétek harcával a tökéletesedés felé tart. 
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A tanulmány rámutat e koncepció vitathatóságára, s e helyett indokoltnak tartja 
a kanti, statikus erkölcsi állásponton nyugvó elméleti alapkoncepció elismerését, 
mely viszont a hazai irodalomkritikai recepció döntő részében elmaradt. A 
tanulmány álláspontja szerint a belső valóság kulturális determináló ereje hozta 
létre ezt a gátat, melynek felismerésével és meghaladásával válna lehetővé a 
helyi valóság megismerése és meghaladása.
Kulcsfogalmak: hegeli és kanti dialektika, történelmi fejlődés, á priori kategóriák, belső 
erkölcsi jogcímek, kulturális determinizmus, helyi valóságok

Szabó Kata: Városi oktatás – kreatív eszközök városfejlesztéshez 

A jelen és jövő városai jelentős területi, társadalmi, gazdasági és kulturális átalakuláson 
mennek keresztül, mely változások új kihívások elé állítják a városfejlesztést. A 
kommunikáció, az interakciók és az együttműködés fellendítése a városi közösség 
tagjai között, valamint a tolerancia és felelősségvállalás előmozdítása olyan fontos 
tényezők, melyek nélkülözhetetlenek egy jól működő városi organizmus és békés 
egymás mellett élés esetében. 
A jelen tanulmányban egy új koncepció kerül bemutatásra, a ‚városi oktatás’ (Urban 
Education), amely a közoktatás továbbfejlesztett változataként értelmezhető a 
városfejlesztés területén belül. Ezen új fogalom keretében kreatív szakemberek 
és eszközök avatkoznak be a város közterületein, hogy tanulási helyzeteket és egy 
nyitottabb, interaktív társadalmi miliőt idézzenek elő.
Kulcsfogalmak: globalizáció, urbanizáció, városszervezés, hálózatok, tanulás, szocio-
kulturális sokszínűség, innováció az oktatásban
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ABSTRACTS

Tamás Brachinger
Community education – is it a real option within the cultural sector?

In Hungary the state has always played an important role in the domestic history 
of public culture. Community education activities, on the other hand, intend to 
follow the best – international and local – traditions of community development. 
Their basis and subject is the local community which is the indispensable subjective 
pre-condition of community development. According to my hypothesis it is to 
be examined – especially within the current re-centralization frameworks, where 
the respective roles of self-governance and authentic civil society in general are 
re-considered and where a strong civil society and organized communities are 
absent anyway – whether there is any chance for such development efforts. 
Keywords: civil society, community education, social participation, self-governance, 
settlement, local community. 

Andor Maróti
Reading Rogers’ Books

The author of the paper opens the discussion on Carl Rogers’ critic on educational 
practices by an overview of two of his major publications On Becoming a Person: 
A Therapist’s View of Psychotherapy and Freedom to Learn: A View of What 
Education Might Become, focusing on the teacher-student relationship. A Rogers 
is opposing the generally accepted attitude in education by stating that „person 
cannot teach another person directly” rather „only facilitate another’s learning”. 
The author takes this proposal as a starting point to investigate the possibility 
to apply Rogers’ theory in Adult Education, emphasizing that one-way education 
should be replaced by the learner-centred method where the instructors are ready 
to learn from the students as well. The Hungarian theoretician Sándor Karácsony 
also speaks of the „autonomous soul of the individual” which can be influenced 
only some „socio-spiritual relationship” and in the „non-direct” way described by 
Rogers. The study concludes that these methods can be especially well applied in 
adulthood, when the person is ripe for re-assessing his/her own situation and is 
ready for self-directed learning. 
Keywords: mutual education, freedom of education, facilitation, self-directed 
learning

Sándor F. Striker
Our Local Realities: A call for comparative cultural philosphy

The Hungarian playwright Imre Madách published his somewhat Faustian 
drama ‘The Tragedy of Man’ in the post-revolutionary, oppressed Hungary of 
1862. The philosophical drama of fifteen scenes follows Lucifer taking Adam 
and Eve through the history of mankind in their dream outside the lost Paradise. 
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The play soon became an emblematic piece in Hungary, taken as a Hegelian 
description of the history of mankind towards perfection i.e. a better future. The 
paper discusses the shortcomings of this concept, proposing instead a Kantian, 
static moral standpoint, which, nevertheless, remained undiscovered by the literary 
critiques within Hungary.
The author argues, that one needs to surpass local cultural determinism to unveil the 
real nature of local realities.  
Keywords: Hegelian vs. Kantian dialectics, development in history, á priori categories, 
inner moral code, cultural determinism, local realities

Kata Szabó: Urban Education – Creative Tools in the Service of Urban Development

The transforming population of urban environments raises several interesting 
challenges and call for a re-invention of urban development. Boosting communication 
and interaction amongst the community members, furthermore, increasing tolerance 
and sense of ownership in the communities are essential features of a productive city 
and a peaceful co-existence within the urban environment as an organism. This paper 
offers a new way of thinking about the connection between education and urban 
development.
Keywords: globalization, urbanization, urban population, socio-cultural diversity, urban 
education
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