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A Juhász Erika által szerkesztett, és Kerülő Judit, valamint Szabó József által lektorált 

könyv a közösségi művelődés, közösségi tanulás, andragógia, művelődésszervezés 

szakemberei, kutatói aktuális tanulmányait gyűjti csokorba. Tartalmaz mind elméleti, 

mind pedig empirikus munkákat, valamint visszaemlékező írásokat a szakmában 

vitathatatlan eredményeket elért kutatókról, a „nagy elődökről”. Mindezt arányos 

szerkezetben teszi egyedivé sajátos borítóval, amely Pete Balázs munkáját dicséri. 

A szerkesztői előszóból megismerhetjük a kötet célját, valamint a főbb témaköröket, 

amiket a tanulmányokon keresztül körül jár. A kötet négy tematikus fejezetbe 

csoportosítja az írásokat, az első fejezetben, amely a Közösségi művelődés címet viseli, 

egyféle történeti ív is megfigyelhető. Az 1920-as évek patrióta szemléletét bemutató 

történeti tanulmánytól (Drabancz M. Róbert munkája) a jelen helyzet bemutatására 

irányuló írásokon keresztül a napjainkban terjedő, illetve a már jövőbe mutató 

tanulmányokig átfogó kép rajzolódik ki. A történeti ívnél is fontosabb azonban a 

közösségben megfigyelhető művelődési formák széleskörű, sok szempontú bemutatása. 

Összesen 8 tanulmány olvasható ebben a fejezetben Arapovics Mária írásával 

kezdődően, aki egy igazán sajátos területet ismertet meg az olvasóval. Ez a terület nem 

más, mint a Szimpla Kert nevű romkocsma közösségépítő, közösségteremtő 

tevékenysége, és a témához kapcsolódóan egy konkrét esetpélda ismertetése. 

Ezt követi Bene Viktória Média és előítéletek című tanulmánya. A kutatás 

(fókuszcsoportos beszélgetéseinek) eredményeiből megismerhetjük, mik a fiatalok 

előzetes feltevései, ismeretei a romákkal kapcsolatosan, és ezt miként befolyásolja, ha 

olyan felvételekkel találkoznak, amiknek pozitív kicsengése van velük kapcsolatban. 

Drabancz M. Róbert írása, ahogy korábban is említésre került, a patrióta szemlélet, 

gondolatkör megjelenését és sajátosságait vizsgálja az 1920-as évek második felének 

politikai gondolkodásában. A szerző először az 1920-as évek második felének eszmei 

rendszereit vázolja fel hazánkban. Ismerteti az azok melletti és az azokat ellenző főbb 

érveket, valamint a hátterükben meghúzódó gondolatmeneteket, ok-okozati viszonyt is 

feltárva közöttük. Így jut el Ottlik László patrióta gondolatkörének bemutatásához, 

valamint annak fogadtatásáig, majd rövid összegzéssel zárja tanulmányát. 
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Erdei Éva a lifelong learning koncepció szükségességétől indulva érvel a közművelődési 

intézményrendszer (azon belül is a művelődési házak) szükségessége mellett, és ezen a 

logikai íven jut el a Debreceni Művelődési Központ tevékenységének bemutatásáig. A 

tanulmány az intézmény „Együtt-Értés” hátrányos helyzetű felnőttek tanulását segítő 

képzések és szolgáltatások Debrecen térségében” projektjét, annak utóéletét vizsgálja, és 

ismerteti a kapott eredményeket. A kutatás alapját a projektvezetőkkel és az oktatókkal 

készített interjúk adják, amelyek egyöntetűen pozitív eredményeket és benyomásokat 

mutatnak. A kutatás által képet kaphatunk a résztvevők motivációiról, a lezajlott 

csoportdinamikai folyamatokról, valamint a megvalósult képzések eredményességéről, 

hasznosságáról. A szerző az összegzésben olyan további vizsgálati területeket is felvázol, 

amelyek segítenének átfogóbb képet kapni a projekt utóéletéről. 

Fintor Gábor János egy merőben eltérő területet, mégpedig a sport, a testmozgás 

jelenségét vizsgálja, célcsoportját pedig az általános iskolás fiatalok jelentik, hiszen az 

ekkor szerzett élmények, kialakult szokások a későbbi életvitel meghatározó tényezői. 

Kutatását három Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kisvárosi általános iskolában végezte, 

ahol 6. évfolyamos diákok attitűdjének változását vizsgálta egy év elteltével, valamint a 

testneveléssel összefüggő kijelentésekhez társított értékeiket. A kérdőíves felmérés 

segítségével megerősíti a felvázolt hipotéziseket, miszerint a diákok valamivel 

fontosabbnak értékelik a testnevelés tantárgyat egy év elteltével, a mindennapos 

testneveléssel kapcsolatban pedig inkább pozitív, mint negatív megállapításokat 

tesznek. 

A következő tanulmányban Hervainé Szabó Gyöngyvér a kulturális jól-lét nézőpontjait 

vizsgálja a 21. században. Tanulmányában ismerteti a vonatkozó EU-s dokumentumokat, 

valamint a kérdéskörre vonatkozó EU-s szintű statisztikai adatgyűjtéseket. Úgy véli, „A 

kultúra társadalomtudományi kutatása a közpolitikai kérdések közé emelkedett mind a 

tagállamok, mind az Unió szintjén. A cél, a kulturális egyenlőtlenségek csökkentése, a 

kulturális politikák hatásának mérése”. Ezt követően ír a kulturális jól-lét, fejlesztési 

modellekről, konkrét példaként bemutatva a kulturális közpolitika kérdését Ausztrália 

és Új-Zéland esetében, valamint a kultúra helyét és szerepét a finn jóléti modellben. Az 

előbbi sajátossága, hogy bővebben értelmezi a kultúrát, mint az európai adatsor. 

Beletartozik a környezet, a turizmus, a szabadidő, és a kreatív gazdaság maga is. Az 

utóbbi kapcsán hangsúlyozta, hogy a kultúra és művészet a munkahelyi egészség 

kiemelt eleme, amely a kulturális szakmák erőteljes megújítását eredményezheti. 

Ezt követően Juhász Erika írása olvasható, aki a személyes tanulás és a kulturális tanulás 

területeit hozza közelebb az olvasóhoz. A tanulmány alapját a röviden csak LeaRn 

elnevezésű kutatás első évének eredményei adják, a kutatás módszertani alapjait pedig a 

Német Tanulási Atlasz vizsgálat szolgáltatta. A személyes tanulás kérdéskörét négy 

dimenzióban, ám a német mintától egyes elemeiben eltérően, hazánkra értelmezve 

vizsgálták. A vizsgált dimenziókon belül nagyfokú jártasságot igényelt a nemzetközi 

szakirodalomban a megfelelő vizsgálati indikátorok meghatározása. A vizsgált 

dimenziók a következők voltak: személyes tanulás az általános képzésekben, személyes 
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tanulás a kultúrához kötődően, személyes tanulás a sport által, személyes tanulás a 

médiával.  

A fejezetet záró tanulmány Kenyeres Attila Zoltán nevéhez fűződik, és a tematikus 

ismeretterjesztő csatornák szerepét vizsgálja az informális tanulásban. A kutatás 

próbakutatás volt a szerző tervezett PhD disszertációjához, amely keretében a 

Debreceni Egyetem 100 hallgatója töltötte ki kérdőívét, a reprezentációt a kutatás során 

a fentiekből adódóan nem tekintették jelen esetben követelménynek. A televízió oktató, 

nevelő hatását hangsúlyozó, illetve az ezzel szembe menő, szórakoztató hatását 

hangsúlyozó irányzatok ismertetését követően a televízió és informális tanulás 

kapcsolatáról olvashatunk, majd a kutatást és a hipotéziseket ismerheti meg az olvasó. A 

kapott eredmények részletes megoszlásának bemutatását követve a szerző összegzi 

eredményeit, visszacsatol hipotéziseihez, amelyekből kettő teljes mértékben, három 

pedig részben igazolást nyert. 

A második fejezetben (Közösségi tanulás a köz- és felsőoktatásban) a tanulási 

folyamatokat elemezik a szakemberek. Ebben a fejezetben számos iránnyal, 

megközelítéssel, gondolattal, kérdéskörrel találkozhat az olvasó, mint például a tanulás 

társadalmi eredményessége (Györgyi Zoltán munkája), a nők megjelenése a magyar 

felsőoktatásban (Lechner Brigitta írása), vagy a bölcsészet- és társadalomtudományi 

diploma értéke (Szabó Barbara tanulmánya). 

A fejezet hat tanulmánya közül az első Barta Szilvia nevéhez kötődik, címe pedig: 

Pedagógiai kultúra, tanárszakosok és integritás a Partiumban. A kutatás aktualitását a 

szerző abban látja, hogy a 90-es évek óta a „csalással, korrupcióval, plágiummal 

kapcsolatos skandallumok már az akadémiai szférába is beférkőztek, míg az ilyen jellegű 

tudományos vizsgálatok száma nem feltétlenül nőtt”. A sokrétű elméleti és fogalmi háttér 

bemutatása mellett olvashatunk az integritás elemeiről, és az azzal összefüggő 

tényezőkről. A kutatás arra keresi a választ, hogy a tanárképzéses hallgatók milyen 

megkülönböztető jellegzetességekkel bírnak e téren. A vizsgálathoz a kutatók a CHERD-

Hungary kutatóközpont 2012-es HERD adatbázisát, annak is a tanárképzéses hallgatókat 

magába foglaló almintáját használták. Eredményeik alapján pedig arra jutottak, a 

különböző csalástípusokra eltérő pedagógiai tényezők vannak hatással, amelyek egy 

része szemben áll a szakirodalmi megállapításokkal, valamint a korábbi kutatási 

eredményekkel. 

A második tanulmányban Györgyi Zoltán vizsgálja a tanulás társadalmi 

eredményességének kérdését. A tanulás hasznosulását bemutató rövid felvezetést 

követően a tanulás társadalmi színtéren mért eredményességének indikátorairól, 

valamint a gazdasági és társadalmi színtér, illetve az egyéni és össztársadalmi haszon 

elválasztásának nehézségeiről, továbbá a nemzetközi szintű indikátorokról olvashatunk. 

Ezt követi az eredményesség egyes mutatók szerinti bemutatása. A hazai magas 

tanulásihozam-index ismertetését, a tanulásra fordított befektetések megtérülését, 

valamint az ennek hátterében húzódó okok és magyarázatok felvázolását követően a 

szerző rátér a tanulás externális hozamainak vizsgálatára. A tanulmányban kiemelt 

példák a közélet iránti érdeklődés, illetve az egészség (érzet) kérdése. Összegzésként 



 

85 

megállapítja, hogy „az állam tanulást támogató szerepe nem szabad, hogy pusztám 

könnyen lefordítható gazdasági kérdés legyen”. 

A fejezet harmadik tanulmányában Horváth Attila ír a pedagógus etikai kódexről az 

elméleti háttér tükrében. A tanulmány nyitó soraiban leírja, hogy a témával kapcsolatos 

szakirodalom száma csekély, és ezek sem feltétlenül egységesek. Maga a téma 

kidolgozatlan, ami anomáliákhoz vezet. A kutatás célja annak vizsgálata, hogy a ma is 

hatályban lévő, 1995-ben elfogadott pedagógiai etikai kódexben jelen vannak-e az 

elméleti háttér anomáliái, hibái. A vizsgálati területet a tanári tevékenység, szerepek, 

helyzetek, konfliktusok adják. A szerző vizsgálja a tanári szerepköröket, mint 

konfliktushelyzeteket, majd kibontja a tanár-diák kapcsolatot, a tanár-szülő kapcsolatot, 

a kollegiális kapcsolatot, végül pedig összességében mutatja be az etikai kódexet a 

szakirodalom tükrében. 

A következő írásban Lechner Brigitta a nők megjelenését vizsgálja a magyar 

felsőoktatásban, valamint bemutat közülük néhány kiemelkedő női alakot. Kutatása az 

1820-as évek első feléig visszavezet, történeti ívet rajzol a magyarországi kezdetektől az 

első világháború időszakán át, a két világháború közötti, valamint a második 

világháborút követő időszak tendenciái között. Ezt követően röviden bemutat több olyan 

nőalakot, akik ezen a területen elsőként értek el kimagasló eredményt. Ilyenek az első 

magyar nőjogi publicista, az első egyetemi diplomával rendelkező magyar nő, az első 

Magyarországon bölcsészdiplomát szerzett nő és az első magyar professzornő. 

A fejezet utolsó előtti tanulmánya a Mócz Dóra – Szabó Péter szerzőpáros nevéhez 

fűződik, címe pedig: Kompetenciafejlesztő jól-léti pedagógiai modell bevezetése a 

Kodolányi János Főiskolán. A tanulmány célját a következőképp határozzák meg a 

szerzők: „A tanulmány célja egy rövid, elméleti összefüggéseket feltáró bevezető fejezetet 

követően a Kodolányi János Főiskola a 2014/15. tanévben PIQ&Lead felsőoktatási képzési 

modell bevezetett rendszerének bemutatása”. A tudásbeszámításra épülő, szakmai és 

minőségi szempontú, gyakorlatorientált modell 2014-ben elnyerte a Magyar Termék 

Nagydíjat. Az elméleti háttér kapcsán olvashatunk a konstruktív életvezetésről, a 

konstruktivizmusról, a tudatos életvezetés társadalmi hátteréről, valamint a kulturális 

tőke gazdasági hatásairól. Ezt követően a bemutatott elméleti háttérre alapozva a 

szerzőpáros bemutatja a PIQ&Lead felsőoktatási képzési modellt, valamint annak 

alkalmazási lehetőségét a Kodolányi János Főiskola rendszerében. 

Az utolsó tanulmány a fejezeten belül Szabó Barbara munkája, kutatásában a bölcsészet- 

és társadalomtudományi diplomák munkaerő-piaci értékét vizsgálta. Célja volt a 

munkaerőpiac elvárásainak jobb megismerése az említett végzettségek kapcsán. 

Kutatómunkája főbb eredményeit foglalja össze tanulmányában. A vizsgálatot 

nehezítette, hogy számos munkaadó alkalmazottai még nem a bolognai rendszerben 

végeztek, így nem volt összehasonlítási alapjuk, illetve adott munkahelyen vagy csak az 

egyik, vagy csak a másik rendszerben végzettek dolgoztak. A kutatás bemutatásában 

előbb a kérdőíves vizsgálat eredményei olvashatóak, majd az interjúk eredményeit 

dolgozza fel. Az összegzésben visszatér a bevezetésben felvázolt hipotézisekre, valamint 

zárásként összefoglalja a kutatás eredményeit, tapasztalatait. 
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A következő fejezet címe: Közösségi tanulás a felnőttek körében. Ez a fejezet bemutatja a 

felnőttek körében, a felnőttképzésben megjelenő tanulási közösségi tanulási 

folyamatokat. Az említett fejezeten belül hat különböző tanulmánnyal ismerkedhet meg 

közelebbről az olvasó.  Több olyan pont található a fejezetben, ahol a közösségi 

művelődéshez is kapcsolódnak az írások, hiszen jellemzően a szakmában is egyaránt 

jelen van a tanulás és művelődés. Ebben a fejezetben is megfigyelhető, hogy a szerzők 

nem szorítkoznak a jelen bemutatására, az ezeket leíró tanulmányok mellett 

olvashatunk a történelmi múlttól a jövőbe mutató kezdeményezésekig írásokat, ezzel 

újfent egy korívet is von a kötet.  

Az első tanulmányban Éles Csaba az „ember holtig nevelés alatt van” az andragógiától a 

nemzetnevelésig Erdélyi János Gondolatvilágában címet viselő írását tanulmányozhatjuk 

át. Erdélyi János többek közt A hazai bölcsészet jelene (1856), illetőleg A bölcsészet 

Magyarországon (1866-67) című tanulmányaival foglalta egybe filozófiai örökségünk 

kategorizálását. Jelen tanulmányban azokat a fontosabb gondolatokat emeli ki a szerző, 

amelyek Erdélyit az élethosszig tartó tanulás eszmei klasszikusává avanzsálják. Erdélyi 

szerint az oktatás, a művelődés, és az ez általi személyiség fejlesztés, nem érhet véget a 

gyermekkorral, hanem azt követően is folytatódnia kell az élet számos színterén.  Ez 

által arra hívja fel a figyelmet, hogy az intézmények csupán, egyfajta előiskolái az 

életünknek, mivel az emberi elme haláláig nevelésben részesül, mert nevelő hatást 

gyakorol rá az vallás, a társadalom, és a népközösség, amelyben él. Erdélyi úgy gondolta 

nemzet a nevelésére, művelődésére remek motiváció lehet az olvasás mellett az utazás, 

hiszen a kettő szorosan összefügg egymással.  

Kereszty Orsolya a második tanulmányban a fogházmisszió kezdetének Magyarországon 

tartó időszakát vizsgálja és írja le. Elsőnek a kiegyezést követő időszakot mutatja be 

Magyarországon, ahol egyre inkább nyilvánvalóvá vált az igény a modern 

börtönrendszer kiépítésére. A szerző a továbbiakban a rabsegélyezést is szemlélteti, 

amely három különböző részből tevődött össze. A segélyezésben nagy szerepet 

tartogattak a felnőttoktatásban tanítóknak is, de azokban az időkben a források szerint 

ez még nem teljesült megfelelően. A gyakorlatba átültetett meghatározásokat is jól körbe 

járja a szerző, és összefoglalja az ezzel együtt járó nehézségeket, és problémákat, mint 

amilyen a rabok felé irányuló társadalmi előítéletesség és elutasítás is volt. Az első 

egyesületek létre jöttekor a kezdeti időszakban nem igazán értek el nagyfokú 

érdeklődést az emberek részéről, így lassabban tudtak változásokat is elérni.  

A harmadik tanulmányban Márkus Edina írásából ismerhetjük meg az általános célú 

felnőttképzést szakértői interjúk tükrében. A kutatás célja a hazai iskolarendszeren 

kívüli általános célú felnőttképzés helyzetének és az általános felnőttképzést végző 

intézményeknek a vizsgálata. A szerző a kutatás során már meglévő adatbázisok, 

nyilvántartások adatait analizálta, emellett intézményvezetőkkel és szakértőkkel 

készített interjúkat dolgozott fel, azokat ismerteti részletesen. Szinte mindegyik interjú 

alany kiemelte az általános képzés fontosságát, mivel csak stabil tudásra lehet szakmai 

ismereteket építeni. A felnőttképzés értelmezését tágabb fogalomként határozták meg, 
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ide sorolták a formális, nem-formális, és informális tanulást is egyaránt. A tanulmány 

végén összegzi a kapott eredményeket, és felvázolja a jövőbeli teendőket, a kirajzolódó 

új vizsgálati irányokat.  

A soron következő tanulmányban Pálmai Lili egészségmegőrzéssel kapcsolatos 

kutatásának eredményeit olvashatjuk, amelyet finn és magyar egyetemisták 

megkérdezésével készített. Vizsgálatában arra fókuszált, hogy az egyetem, és a 

munkahely milyen sportolási lehetőségeket biztosít a fiatalok számára, egészségük 

megőrzésének érdekében. A kérdőíves kutatás első hipotézise, amely szerint a finnek 

gyakrabban választanak aktív tevékenységet szabadidejükben, részben nyert 

bizonyítást. A következő hipotézis is igazolást nyert, amely szerint Finnországban 

jobban oda figyelnek a fiatalok egészségének megőrzésére. A kutatási eredményekből a 

szerző azt a következtetést vonta le, hogy szükséges lesz a jövőben egy olyan képzési 

programot létrehozni, amelynek célcsoportjába azok a személyek tartoznának, akiknek 

nincs lehetőségük a helyes életmódot és rendszeres mozgást beiktatni a 

mindennapjaikba.  

Az utolsó előtti tanulmányban Pócsik Orsolya munkáját ismerhetjük meg, amelynek 

témája a generációkutatás, ezen belül meghatározza a generáció fogalmát, továbbá 

beszámol a különböző generációk tanulási szokásairól. A tanulmány nagyobb részében 

bemutatja a generációs korszakokat: csendes, baby boom, x, y, z, alfa, amelyeket 

részletesen elénk tár. A folytatásban olvashatunk a főleg y és z generációt érintő tanulási 

trendekről és azok hatásairól. A tanulási folyamatok megvalósításában egyre nagyobb 

szerepet kapnak az IKT eszközök. A szerző felhívta arra is a figyelmünket, az 

úgynevezett digitális bevándorló tanároknak alkalmazkodniuk kell a digitális 

bennszülött tanulókhoz, ami újabb kihívás számukra, hiszen így ők is tanulnak egy 

időben a diákkal. A generációk közötti tanulás is megváltozik, változnak a képességek 

”mindenki, aki a digitális korban él, a kultúrának megfelelően átalakul”, a tudás 

átadásának helyszínévé a közösségi terek válnak, a digitális eszközök által nyújtott 

egyéni tanulási lehetőségekkel ötvözve.   

A fejezet befejező tanulmányában Szoó Ilona a Hermann Ottó Múzeum 

múzeumandragógiai tevékenységét mutatja be. A szerző a múzeumban tett látogatása 

kapcsán részt vett egy múzeumandragógia előadáson, amelyet követően interjút 

készített Kurta Mihállyal és Simon Lászlóval. Azokat a tapasztalatokat, benyomásokat 

írja le a tanulmányban, amelyeket a beszélgetések által szerzett. Kurta Mihály úgy 

nyilatkozott: a múzeumoknak már nem csupán a hagyományos értelemben vett 

szerepüket kell ellátniuk, hanem újra kell tanítaniuk az elfeledett magyar 

hagyományokat és népszokásokat. Ennek hatására múzeumi paradigmaváltás ment 

végbe, amelynek köszönhetően a múzeumok egyre nagyobb szerepet vállalnak az 

emberek művelődésében, és személyiségformálódásában. A múzeumandragógia 

fogalmát is definiálta és leírta hazai megjelenésének főbb állomásait.  A tanulmány 

mindenre kiterjedően ismerteti a Hermann Ottó múzeum szervezeti felépítését, és 

tevékenységi köreit. A tanulmány zárásaként továbbá említést tesz a múzeum 
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munkájának következményeként Kurta Mihály vezetésével megalakult 

Múzeumandragógia Tagozatról.  

Az utolsó, negyedik fejezet Elődeink nyomában – tanáraink a közösségi művelődés, 

közösségi tanulás terén címmel olyan tanulmányokat sorakoztat fel, amelyek Karácsony 

Sándor, Durkó Mátyás, Mata János, Lükő Gábor és Rubovszky Kálmán munkásságához 

kapcsolódnak. Ezek az életművek a mai napig meghatározóak, fogalmi és elméleti alapot 

nyújtanak a további kutatásokhoz. A kötet eme záró fejezetében, nyolc tanulmányt 

ismerhetünk meg.  

Bényei Judit az első tanulmányban Rubovszky Kálmánra emlékezik vissza saját élményei 

alapján, amelyeket a Rubovszky tanár úr által vezetett debreceni egyetemi filmklubban 

szerzett egyetemista évei alatt. Az olvasók megismerhetik Rubovszky tanár úr tanítási 

stílusát, és személyiségét is. Beszámol a filmklub elindulásának kezdeti éveiről, és az ezt 

követő, már a tanár úr vezetése alatt létrejövő későbbi működését, hangulatát is 

megismerhetjük. Bényei Judit szakmai fejlődését, pályáján való elindulását úgy véli 

ezeknek az időknek, és tanár úr támogatásának, biztatásának köszönheti.  

A következő tanulmányban Boga Bálint vizsgálja meg Durkó Mátyás Gerontológia és 

népművelés címet viselő publikációját. Andragógiai és gerontológiai szempontok szerint 

is elemzi a művet, de utóbbira helyezi inkább a hangsúlyt írásában. A kötet 

tanulmányozását különböző elemzési szempontok alapján ismerteti minden részletre 

kihatóan. Ezt követően azt körvonalazza, Durkó Mátyás hogyan építi bele a népművelés 

tudományába, a gerontológia területét. A gerontológia létrejöttének kezdete a második 

világháború utáni időszakra vezethető vissza, és napjainkig folyamatos elméletbeli 

fejlődéseken megy keresztül. A témával számos fórum, és kongresszus is foglalkozik. A 

továbbiakban olvashatunk még az öregedéssel kapcsolatos gondolatokról, majd ennek 

folytatásaként a népművelés erre a területre vonatkozó feladatait ismerhetjük meg. Ez 

után Boga Bálint elhelyezi az idősek népműveléséről írt tanulmányt a Durkói életműben. 

Végezetül összeveti a korábbi és jelenlegi gerontológiai koncepciókat. Lezárásként arra 

jutott, hogy Durkó munkássága és meglátásai időt állók, és megállják a helyüket a mai 

modern nézetek mellett is.  

A harmadik tanulmányban Kurta Mihály ír a Durkói örökség múzemandragógiai 

nézőpontjáról. Írását a durkológia kutatásának múzeumandragógiai motivációinak 

bemutatásával kezdi. Kitér a felnőttképzés szakmai környezetének, hazai 

professzionalizálódásának kérdésére. Ezen felül ír a kultúra fogalmának 

tisztázatlanságáról, az eklektikus tartalmak, és a neveléstudományi modellek 21. századi 

versenye miatt létrejött új elméletek problematikájáról. Kutatásai által bizonyítottnak 

tartja, hogy Durkó Mátyás munkássága nélkül a mai magyarországi diverzifikált 

felnőttképzési rendszer nem jöhetett volna létre. Említi a jelenlegi rendszerben meglévő 

lehetőségeket, amik által a hallgatók később különböző területeken, mint 

szakandragógus helyezkedhetnének el. Végezetül felsorolja a durkói életmű elemzése 

alapján a múzeumandragógia nézőpontjait. A tanulmány következő részében a 

durkológia exagógiai és anagógiai tételét vizsgálja. A tanulmány e részében bemutatja 

Durkó Mátyás, illetve Ten Have rendszerét, gondolatmenetét, valamint annak 
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múzeumandragógiai olvasatát kiegészítve a múzeumi mediáció bemutatásával. Ezt 

követően az örökség és kultúra kérdését járja behatóan körül az írás, a tanulmány záró 

gondolatai között kiemelve: „a kultúra- és örökségközvetítés elmélete, módszertana, 

gyakorlata, és gyakorlása magasan kvalifikált professziót igényel az andragógusoktól, 

pedagógusoktól, szakandragógusoktól egyaránt”.  

Németh Balázs a negyedik tanulmányban a Politika és felnőttek oktatása közötti 

kapcsolatot vizsgálja meg, az andragógia funkciójának rendszerében Durkó Mátyás 

modellje által. A bevezető részben a felnőttoktatás kialakulását, és elterjedését mutatja 

be az 1920-as évekkel kezdődően, amikor is új felnőttoktatási és képzési szemléletek 

kezdtek elterjedni több kutató által, és igény lett a struktúrába szerveződő 

felnőttoktatásra. A szerző felhívja a figyelmünket a korszak politikai befolyásoltságára, 

amely a felnőtt tanulás problematikáját tovább tetézte, szigorú megkötéseivel. Ezt 

követően Durkó Mátyás sajátos megközelítéseit és népművelő törekvéseit vázolja fel 

egészen a rendszerváltás időszakáig. Ezt követően a rendszerváltás után átszerveződő 

felnőttnevelésről és a társadalmat érintő szerepéről olvashatunk. Végezetül a Durkói 

modell bemutatásával zárja a tanulmányt, amelyben az önnevelés és felnőtt tanulás 

fejlesztésének támogatására, és a Durkói eszmék követésére hívja fel a szakma figyelmét.  

A következő tanulmányban Olasz Lajos Karácsony Sándor gondolatait, kapcsolatát 

mutatja be a „mi a magyar vita” kapcsán. A szerző beszámol a vitát elindító 

előzményekről, és a vitával foglalkozó kötet létrejöttének okairól, emellett annak sajtó 

visszhangjáról. A szerző elmondása szerint, Karácsony eleinte a vitába nem kívánt 

bekapcsolódni, viszont a későbbiekben mégis állást foglalt pedagógiai és kulturális 

értelemben a magyarságot illetően, amivel végül egy új vitát generált, amelyről 

részletesebben olvashatunk a tanulmányban.  

A hatodik tanulmányban Sári Mihály összehasonlításában olvashatunk Durkó Mátyás és 

Rubovszky Kálmán tanári mentalitásáról, személyiségéről, és szakmai életüknek főbb 

állomásairól. Sári Mihály vizsgálati szempontjai szerint, több pontban is különböző a két 

tudós személyisége, ennek ellenére, mindketten tagadhatatlan eredményeket értek el, az 

andragógia tudományának hazai meghonosításában, elfogadtatásában, valamint a 

szakma nemzetközi tudományos vérkeringésbe való bekapcsolódásába.   

Ezt követően olvasható Szabó Irma a konferencián elhangzott köszöntőjének írásos 

változata, amelyben ír Durkó tanár úr átfogó embernevelési rendszeréről, valamint az 

ehhez Karácsony Sándortól szerzett alapokról. Szabó Irma tanítómesterként és 

példaképként tekint korábbi mentorára. Írását a következő gondolatokkal zárja: 

”Tartsuk szem előtt, hogy számára az lenne a legnagyobb elismerés, abban lelné 

legnagyobb kedvét, ha munkánkkal, életünkkel mi is hozzájárulunk tudományterületünk 

fejlődéséhez, akár az ő tanítását is meghaladva”. 

A tanulmánykötet utolsó előtti tanulmányában Szíjártó Imre írásában Rubovszky 

Kálmán filmtudományban betöltött szerepét, és munkásságát írja le, amely egyidejűleg 

ötvöz pályaképet és megemlékezést. A szerző néhány olyan fontos kérdésre kereste a 
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választ, amilyen többek között az adaptáció kérdése, amelyben a professzor irodalmi és 

filmes érdeklődését is bemutatja. A továbbiakban Rubovszky kommunikációelmélethez 

kötődő hozzáállásáról is említést tesz, zárásként a filmklubozás elméletének gyakorlati 

értelmét foglalta össze.  

Tamusné Molnár Viktória a kötet záró tanulmányában Karácsony Sándor hatását 

vizsgálta meg Mata János és Lükő Gábor életműve alapján.  A bevezetésben röviden 

ismerteti a két tudós szakmai pályáját, ezután a két szellemi gondolkodó Karácsony 

Sándorral való kapcsolatáról olvashatunk. A tanulmány alapján elmondható, hogy a két 

tudós szakmai munkásságára életük végéig nagy hatást gyakorolt Karácsony tanítása, 

eszmeisége. Záró gondolatként a szerző további írók visszaemlékezéseit idézi Mata 

János és Lükő Gábor munkássága kapcsán.   

A Közösségi művelődés – közösségi tanulás című kötetről összegzésként elmondható, 

hogy a benne szereplő tanulmányok mind időben, mind tematikájukat tekintve igen 

széles spektrumot ölelnek fel. A történeti jellegű írásoktól a jelenkoron át a jövőbe 

mutató tendenciákig számos kutatást, gondolatot, esettanulmányt ismerhet meg az 

olvasó, ezen túlmenően pedig a kötet utolsó fejezetében a korábbi „nagy elődök” 

munkásságának továbbéléséről, újszerű értelmezéséről, eredményeik 

továbbgondolásáról is több tanulmány értekezik. A kötet négy fejezetében változatos 

munkákkal körüljárja a címben szereplő két fő fogalomkört. A könyv segítségével 

közelebb kerül az olvasó a közösségi művelődés és közösségi tanulás fogalmának, 

jellemzőinek különböző életkorokban, élethelyzetekben való megértéséhez. Ezen 

túlmenően a szakma hazai megalapozó személyiségeinek munkásságára is reflektál a 

kötet, ezzel is segítve ezeknek a meghatározó alapoknak a továbbélését. 
 


