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TRENCSÉNYI LÁSZLÓ 

Az esélyegyenlőtlenségek enyhítése 
a gyermekkorosztály kulturális ellátásában 

Bevezetésképpen el kell mondani, hogy ezen írásnak nem feladata a kiterjedt hely-
zetelemzés, sem az előzmények számbavétele sem. Mindazonáltal elkerülhetetlen 
annak jelzése, hogy a témakörben átfogó, a kulturális javak/ágazatok specifikumait 
elemző, tárgyaló összefoglalásra 1984-ben került sor (tudomásom szerint a magyar 
kultúra történetében először és utoljára) a Magyar Úttörők Szövetsége szervezésé-
ben. Az elemzések és indítványok Művészek a gyermekekért címmel annak idején 
kötetben is megjelentek, volt viszonylagos nyilvánossága, különös hatása a kultúrpo-
litikára már nem, hiszen az már alapvetően a piacgazdasági paradigmaváltással (más 
vonatkozásban a „nagykultúrában” való hegemóniájának őrzésével) volt elfoglalva.1 
Tagadhatatlan, hogy ezen elemzések éppenhogy csak érintették – bizonyos már 
akkor is költséges ágazatok esetében a kulturális javak előállításának és közvetítésé-
nek gazdasági-piaci hátterét, sérelmezték a „maradék-elv” érvényesülését a költség-
vetési ráfordításokban. Ugyancsak nem éleződött ki – bár érintőlegesen megjelent – 
a „javakhoz” való hozzájutás egyenlőtlenségének problematikája. Legfeljebb „hátrá-
nyos helyzetű” gyerekcsoportokról esett már akkor is szó, akik „felzárkóztathatók” a 
„jól ellátott” „tömegekhez”, „átlaghoz”. 

Nem volt napirenden igazán az a probléma, amit kulturális szakadéknak, kultu-
rális kettészakadásnak (pontosabban és árnyaltabban – Vitányival szólva – az ország 
„három részre szakadásának”) szoktunk emlegetni. Azaz a közgondolkodásban nem 
manifesztálódott az a nézetrendszer, melynek lényege annak elismerése: ha valakik 
„hátrányban” vannak, az azt jelenti, hogy a társadalmi szimmetriatengely túloldalán 
valakik meg „előnyben”, hogy tehát ezek előnyeinek az a forrása, hogy amazok 
bizonyos javaktól meg vannak fosztva. Ehhez a felismeréshez csak „porhintés” az a 
felfogás, hogy „de hiszen amazok nem is igénylik, azok beérik a ’kommersszel’.2 A 
80-as évek első harmadának diagnózisában az alábbi tételmondatok voltak hangsú-
lyosak: 

– A szocialista világ más országaival való összehasonlításban Magyarországon 
a gyermekkultúra (beleértve a gyermekkultúra közvetítését és szakmai refle-
xióját is) és intézményrendszere tagolatlanabb, fejletlenebb. (Ez összefüggés-
be hozható a Kádár-kornak egyfelől a privát szférát inkább támogató, nemkü-
lönben a kulturális élettel minden áron különbékére törő pragmatikus politiká-
jával.) 

                                                        
1 Budai Éva – Papp György (szerk.): Művészek a gyerekekért. Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó Vállalat. 

Budapest, 1985. 
2 Megjegyzem, hogy ebben az időben az akkori Művelődéskutató Intézet keretei között Deme Tamás 

(akinek voltak, vannak gyerekkulturális elkötelezettségei is) vezetésével folyt kutatás a „kultúra 
kommercializálódásáról”, ám ennek eredményei a piacgazdaság ideológiájának térnyerése közepette 
már nem voltak igazán hasznosíthatóak 
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– A kapitalista világ országaival való összehasonlításban szakmai (mind peda-
gógiai mind esztétikai) értelemben igényesebb és kulturáltabb, szelektálóbb. 
Ennek bonyolult művelődéstörténeti háttere van, részben a szocialista politika 
paternalizmusa (más elemzők – így pl. Sárközi Mátyás – szerint: parvenü 
sznobériája) is magyarázta, másfelől az a tény is, hogy – különösen a szocia-
lista korszak első periódusában – a politikai-világnézeti okokból hallgatásra 
ítélt művészek jelentős része csinált „gályapadból laboratóriumot” a gyer-
mekkultúrában (Weöres Sándor, Ránki György, Szántó Piroska stb.) Nem ki-
hagyható az okok közül előbbiekkel szorosan összefonódva a felelős magyar 
művész-értelmiség – pl. Kodály Zoltán – utópizmusa sem. 

– A hetvenes évek felszabaduló közművelődése megannyi új, vonzó, kreatív és 
többnyire közösségi megoldást, formát dolgozott ki éppen a gyerekkorosztály 
számára (játszóház, táncház, drámajáték, bábjátékos mozgalom, ifjúsági ze-
nekari mozgalmak, olvasótábor, komplex képzőművész közösségek, szaktá-
bori mozgalmak – a zene igen sok műfajában stb.). Ezek terjedése látványos 
volt, érzékelhető volt társadalmi támogatottsága (nem kívánom túlbecsülni, de 
adott körülmények közt az úttörőmozgalom szerepe is kimutatható – termé-
szetesen az erősödő (majd néhány év múlva polárisan politizálódó) közműve-
lődési mozgalmak mellett. E kezdeményezéseket jelentős mértékben támogat-
ta a média és a könyvkiadás (a csaknem monopolhelyzetben lévő és nem tő-
keszegény Móra Kiadó) is. Ebben az időben a gyermekkultúra eredeti 
felhalmozásról beszéltünk. 

– A diagnózishoz hozzátartozott, hogy az oktatás, az iskola világa nagyon nehezen 
kapcsolódott e jelenségekhez, őrizte tradicionalizmusba szürkülő integritását. 

– S bár a szóbanforgó elemzésekben bizonyos modern, technikai kultúraelemek 
(így pl. a fotó, sőt a virágjában lévő magyar gyermekfilm) is szót kapott, igen 
halkan jelent meg (bár megjelent) az elektronikus média (akkor a „műhold” 
volt az ügyeletes fantom) globális térnyerése miatti aggodalom. A fent emlí-
tett közművelődési mozgalmak is inkább működtek és dolgoztak kifejezetten 
(sőt felvállaltan) tradicionális nyersanyagokkal – már-már posztmodern távol-
ságtartással a modernitás vívmányai iránt.3 

E diagnózisok alig egy évtized alatt mállottak jóformán semmivé. Nem rendsze-
res tapasztalatgyűjtés az alábbi premisszákat állíthatná fel. 

– A piacgazdaság jó üzleti érzékkel „csapott le” a gyermekre, mint fogyasztóra, 
a kultúra minden üzletágában megélénkült a termelés. Gazdag a játékgyártás 
kínálata (nem ’titokzatos gyarmatáru’ a LEGO, van sokáig hiányolt fajáték 
is), van bőven animációs film, gyermekfilm, van mit nézni – moziban, tv-ben, 
videón, színházi és színház-szerű produkciók árasztják el a nézőket, mese-
könyv és gyermekfolyóirat garmadában a ponyván stb. 

– Az üzleti versenyben kimutathatóan háttérbe szorultak a szakmailag igényes-
nek értékelt művek és műfajok. 

– Az állam alapvetően liberálisan viszonyul ehhez a világhoz, nincsenek priori-
tásai, (deklaráltan!) nincsenek „kedvencei”, nincs (alig van) jelen akár legelső 
vásárlóként a piacon. A liberális ideológián túlmenően változatlanul ideológi-
ája maradt minderre a „begyűrűző nehéz gazdasági helyzet” szépségflastrom-

                                                        
3 A jelenségvilágot volt módom tanulmányban elemezni. Vö. Például a gyermekkultúra. Ezredvég. 

1993/9. 
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ja is. A kultúrpolitikai viták a felnőttek kultúrája körül éleződtek ki, a rend-
szerváltás társadalmi rengései közepette jóformán senki sem figyelt a gyere-
kekre. Azaz ha figyelt, bizonyos kormányzati ciklusokban, akkor a legbornír-
tabb konzervatív kultúrpolitikai protekcionizmus mutatkozott-mutatkozik 
meg – korántsem értékek mentén.4 

– Szétesett az alig megszerveződött gyermekkulturális szakma, kritika, képzés, 
nyilvános eszmecsere, tájékoztatás a témában nem létezik. 

– Mindezek mellett a legsúlyosabb: a különböző „kultúrafogyasztói” típusok 
keményen leképezik a társadalom éleződő rétegzettségét. (Sajátos példa erre a 
jelenségre a ’művészeti iskolák’ hirtelen elterjedése, gyarapodása az ország-
ban. Egyfelől örvendetes gazdagodás, ma már több falusi általános iskola 
mellett működik, nem egy esetben jelentős normatív támogatás-kiegészítés 
érdekében alapították az önkormányzatok. Ám ezen intézmények alaplátoga-
tói a helyi középosztályból rekrutálódnak, egy iskolán belül így reprodukáló-
dik igen sok esetben a „kettős iskolarendszer”.) Kialakultak az egyenlőtlensé-
gek kemény határai, a különbözőségek a társadalom kívánatos minimális in-
tegritását veszélyeztetik. A gyermek- és ifjúsági kultúrában alig van olyan 
jelenségegyüttes, melynek ’fogyasztása’, ’élvezete’ nem rétegspecifikus. A 
rétegződés alsó harmadában kimutatható „megfosztottságot” tehát ebben az 
értelemben is kell értelmeznünk: olyan szubkultúra alakul ki, melynek üzene-
tei nem képesek eljutni a ’nemzeti kultúra’ szintjére, másfelől kiszolgáltatott-
ságában messzemenőkig manipulálható akár tömegpiaci akaratok, akár ideo-
lógiai ’ordas eszmék’ által. 

* 
Egy kormányzatra kerülő esetleges új kultúrpolitikában – ennek hangsúlyosan érvé-
nyesülő ’gyermek-ágazatában’ – is érvényesíteni kell azt az „államraisont”, melyet a 
gyermekjogvédelem polgárjogi harcosai, élükön Bíró Endrével makacsul hangsú-
lyoznak. Vagyis messzemenőkig nem az állam a kizárólagos szereplője és moderáto-
ra a társadalmi folyamatoknak, hanem az organikusan létező társadalmi csoportok. 
Az ő mozgásterük körül kell olyan tárgyi és szellemi feltételeket biztosítani, melyek 
a társadalmi igazságosság, szolidaritás és a társadalom működőképességének elveit a 
lehetséges harmóniában érvényesítik. Ez egyfelől jelenti a társadalmi szabadság 
elvéhez való hűséget, e fölött való – akár önkorlátozó őrködést -, másfelől a szabad-
ság gyakorlásától megfosztott társadalmi csoportok esélyhez juttatását ha kell, poli-
tikai, ha kell, jogi financiális eszközökkel. 

Ugyancsak kiindulópontnak tekintem dr. Bíró közismert álláspontját, mely sze-
rint a gyermek-korosztály általában – mondhatni ontológiailag – szabadságában 
korlátozott, tehát pozitív diszkriminációra szoruló társadalmi csoport.5 Másfelől –
indokolt határozott pozitív diszkrimináció felvállalása a kulturális választék teljes-
ségétől szociális-gazdasági okokból megfosztott gyerekcsoportok esetében. 

* 
Az alábbi jelenségeket gyermekkultúraként definiálom: 

                                                        
4 E tendencia alól fontos és számításba veendő kivétel Jankovics Marcell programja a Nemzeti Kulturális 

Alap(program) elnökeként, aki igyekezett érvényt szerezni az újraelosztás szakmai demokráciája 
mellett a ’Középpontban a gyermek’ programprioritásnak is.  

5 Ez a korlátozottság – mint ismeretes – a közép-európai konzervatív nevelési hagyományok miatt 
többszörös, illetve ’ontológiai’ mivolta mellett történeti forrású is. 
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– a gyermekek számára létrehozott, általuk ’fogyasztott’ kulturális javakat 
(gyermekkulturális alkotásokat) 

– a fentiek közvetítő- forgalmazó rendszerét, hálózatát 
– a gyermekek kulturális öntevékenységét (e tevékenységet magát), illetve ilyen 

tevékenységek űzésének infrastrukturális, szervezeti és személyi feltétel- (in-
tézmény-)rendszerét. 

Egy gyermekkulturálisan felelős művelődéspolitikában tehát ki kell fejteni az 
alkotók, közvetítők és „fogyasztók”6 körére érvényes intézkedések lehetőségeit, 
perspektíváit. Egy másik dimenzióban pedig – tartalmát tekintve – indokolt négy 
nagy csoport/ágazat tételezése. Eszerint hagyományos, modern-elektronikus, önte-
vékeny (generatív), illetve a mindennapi élet kultúrájához sorolható kulturális jelen-
ségvilágról érdemes beszélnünk (akkor is, ha az átjárások a négy „világ” közt kimu-
tathatók). 

Indokolt az alkotók ösztönzése, támogatása. Megőrzendőnek és fokozandónak 
tartom a Nemzeti Kulturális Alappprogramnak csonkán megvalósult „Középpontban 
a gyermek” program-vetületét, szóba jöhet speciális díjak alapítása, vagy a létező 
kulturális díjak kiírásában definiálni a gyermekeknek alkotók minimális keretszá-
mát, vagy deklarálni a gyermekekhez is szóló alkotók prioritását az elismeréshez 
való hozzájutásban. Modellezendő – és gazdasági szakemberekkel végiggondolandó 
– az áfa-mentessé tett tankönyvekhez hasonlóan gyermekkulturális alkotások köré-
ben adókedvezmények rendszerének érvényesítése 

A közvetítők ösztönzését illetően modellezendő – és gazdasági szakemberekkel 
végiggondolandó – az áfa-mentessé tett tankönyvekhez hasonlóan gyermekkulturális 
alkotásokat (is) meghatározott mértékben közvetítő intézmények, vállalkozások 
(termékek) körében adókedvezmények rendszerének érvényesítése. Gyermekkultu-
rális közvetítést rendszeresen (alapító okirata vagy más belső szabályzata szerint) 
végző un. ’kulturális színterek’7 számára elkülönített normatív állami támogatás 
biztosítása megkerülhetetlennek látszik. Szakmai díjak alapításánál vagy a közműve-
lődési-kultúraközvetítési állami díjak kiírásában kiemelt szempontként való megje-
lenítése fontos lehet a gyermekkulturális közvetítői tevékenység számára. 
Gyermekkulturális közvetítéssel foglalkozó szakmai-civil szervezetek támogatásá-
nak deklarált prioritás járhatna a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásá-
ban, a gyermekkulturális díjak odaítélésében e szervezeteknek kompetenciák dukál-
nak. Inkubációs típusú támogatási – különlegesen kedvező hitel – rendszer kidolgo-
zását látom célravezetőnek a gyermekkulturális közvetítéssel összefüggő vállalko-
zások (alkotóműhely, szakmai műhely, szakmai orgánum, sajtó, ’színtér’ stb.) 
indulásának támogatására. 

Néhány sajátos, az esélyegyenlőtlenségek csökkentésében igazoltan releváns 
közvetítési mód, kulturális tevékenységet biztosító szintér, akció pályázati támoga-
tást érdemel (pl. az NKA vagy GYIA-típusú kormányzati alap keretei közt). Ilyen 1/ 
tartalmát tekintve az interaktivitást biztosító, az interkulturális dialógust biztosító, 
kreativitást előtérbe helyező, a nemzeti kultúra nagy hagyományait folytató, az eu-
rópai, ill. világjelenségeket követő jelenségvilág; 2/ célcsoportját tekintve a kulturá-
lis centrumoktól távollévő – külvárosi, kistelepülési, gyermekotthoni, serdülőket 

                                                        
6 Idézőjelben alkalmazom a „fogyasztó” kifejezést, hiszen gyermek és kultúra találkozásának (melyben 

az elsajátító-létrehozó gyermek aktivitása különösen fontos) metaforájaként is csonka és olykor fél-
revezető. 

7 A hatályos ’kulturális törvény’ fogalma 
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megszólító stb. – akciók; 3/ médiumát tekintve peremre sodródott rétegeket is elérő 
eszközt alkalmazó kezdeményezések (televíziós műsorok, rádiós programok, napi-
lapok gyermekrovatai, illetve gyermekkulturális szempontból prioritást élvező inter-
netes tartalmak. 

Az értelmiségiképzésben szinte valamennyi, de elsősorban a gyermekkultúrával 
érintkező felsőfokú intézményekben támogatott (akár a képzési követelmények közt 
előírt) gyermekkulturális tartalmakat közvetítő kurzusokra van szükség, speciális 
tárgyakra, akár szakosodási lehetőségre, mely a pedagógusképzéssel, ifjúságimunkás-
képzéssel egyenértékű szakképzettséget ad (Zeneművészeti Főiskola, Iparművészeti 
Főiskola, Színház- és Filmművészeti Főiskola, Képzőművészeti Egyetem tudomány-
egyetemi bölcsészkarok, műszaki egyetemek és főiskolák építészeti és híradástech-
nikai karai, szakjai stb.). A képzési tartalmak vonatkoznak 1/ gyermekkulturális 
alkotások létrehozására, 2/ öntevékeny gyermekkulturális közösségek vezetésére. (3/ 
Meggondolandó hasonló képzési követelmény megfogalmazása a felsőfokú kereske-
delmi képzésekben gyermekkulturális alkotások közvetítése-forgalmazása körében.) 

Állami fenntartású kulturális intézmények vezetői pályázataiban prioritást él-
vezzenek azon pályázók, akik gyermekprogramot is terveznek. Állami fenntartású 
kulturális létesítmények funkcionális és építészeti tervezésében biztosítani kell a 
gyermek-célú használatot, ennek jogszabályi hátterét meg kell teremteni. Olyan 
állami támogatású programok meghirdetése indokolt, mely a mindenkori Nemzeti 
Alaptantervbe foglalt műveltségkép megerősítését szolgáló kulturális kezdeménye-
zéseket támogatja. A gyermekbarátok kezdeményezéseként megindult „Gyilkosság-
mentes képernyőt” mozgalom tapasztalatai alapján érvényt kell szerezni a Médiatör-
vény vonatkozó előírásainak, megakadályozni az igazoltan romboló hatású közle-
mények gyerekekhez hozzáférhető sugárzását. 

A fogyasztók támogatását illetően érdemes alanyi jogon járó, kizárólag kulturá-
lis fogyasztásnál érvényesíthető – költségvetési törvényben meghatározott módon 
képzett mértékű, ill. indexált bonusz, melyet a gyermek meghatározott életkorában 
(évente? 3 évente? Iskolába lépésekor? 5 éves születésnapján?) a települési önkor-
mányzattól vehet át. A gyermekjóléti szolgálatok kezelésére bízott, az esélyegyen-
lőtlenséget csökkentő bonusz, amely sajtótermék vásárlásra, színház- és mozijegy 
vásárlásra, könyvvásárlásra használható. (Az elfogadóhelyeket vagy állami jogsza-
bály nevesíti vagy pályázati úton – érdekeltségi elven – lehet hozzájutni. A sok 
bonuszt fogadó intézmény évente valamilyen ténylegesen ösztönző elismerésben 
részesül.) Különösen a hátrányos helyzetű településeken) a komplex-integrált okta-
tási-művelődési intézményeknek (Általános Művelődési Központoknak adott priori-
tás lenne célravezető. 

Indokolt állami díjak alapítása olyan gyermek- és ifjúsági közösségeknek, me-
lyek jelentős kulturális öntevékenységet mutatnak fel (természetesen civil kuratóri-
umokkal).Indokoltnak látszik tárcaközi bizottság felállítása a kulturális egyenlőtlen-
ségek kezelésére, mely munkájával az országgyűlés kulturális bizottsága előtt fele-
lős, évente jelentést nyilvánosságra hozni köteles. 

A kulturális statisztika olyan átalakítása szükséges, mely lehetőséget ad a gyer-
mekkultúra „fogyasztóinak” statisztikai mérésére, a mozgások nyomon követésére.8 

                                                        
8 A tennivalók átgondolására a József Attila Alapítvány ösztönzött. Külön köszönet dr. Bíró Endrének. 
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ABSTRACT 

Szabó Zoltán: On certain relations of social represenations in connection with 
the economic utilization of social knowledge 5. p. 
The paper focuses on the notion and conception homo oeconomicus, the classical 
behavioral postulate of the economics. The author intends to reformulate the issue 
with the help of contemporary socialpsychology with special regard to the theory of 
social representations and the Sperberian epidemiological approach as well as theory 
of narrative construction of social representations; that is with the help of the pres-
entation of the social representation of th etwo competing scientific theories. 

Albert Judit: Coping with threatened identity 14.p. 
It is essential for the maintenance of self-coherence to cope with identity-conflicts 
wich arise in different period of life. The trials of identity are the basic conditions of 
the natural self-development, but certain social conditions and situations can streng-
then these challenges of identity. These are primarily socially organized threats 
which question both the personal and social aspect of identity.  

Based on the study of the british socialpsychologist Glynis Breakwell, the vari-
ous identity-strategies and coping-mechanisms are interpreted as one of the means of 
struggle for social acknowledgement and status.  

Breakwell distinguishes intrapsychical-, interpersonal- and intergroup coping 
strategies. Intrapsychical strategies are the attemts of inner passive elaboration wich 
mainly involve the affective and cognitive functioning of the threatened individuum. 
The interpersonal coping-strategy strives to cease or minimalize the threat by certain 
interpersonal “bargaining”. Intergroup strategies intend to shape the social position 
of the group as a whole, as well as the self-evaluation of the group and the created 
outside picture of the group.  

This present study intends to detail the interpersonal strategy of the three cop-
ing-mechanisms, it sheds light activities and interaction wich try to change the indi-
vidual`s relationship to others. 

Kende Anna: Birth stories: narratives of becoming a mother 21. p. 
The article attempts to explore the role of birth in the social construction of femini-
nity. The naïve birth stories point out the connection between expectations (based on 
daily and scientific discourses) and experiences, and their significance for women 
who recently gave birth. 368 birth stories are analyzed, the result of which describe 
the strongly contextualized and subjective nature of the experience of becoming a 
mother. The letters demonstrate the possible opportunities and obstacles that any 
woman may encounter while giving birth in a Hungarian obstetrical institution. The 
narratives also point out what organizes the experience, what contributes to and 
inhibits women's dignity in a health-care institution, offering a complex description 
of the social construction of birth.  
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Lábadi Beatrix: The ontogenesis of preverbal emotions 34. p. 
The root of the emotional development is determined by interaction between the 

biological factors (especially development of brain structures and cognitive systems) 
and influence of environment and social contact with the caregiver. The newborn 
babies have restricted emotions because they can use only their cores of emotion, 
that are more reflexes, and can be shared sense of pleasure or unpleasure. The first 
emotional experiences derive from the sense of the body that is implicit represen-
tation of the emotions. Children use implicit representation as procedural knowledge 
in the social and emotional situation. Later visuo-cognitive system mature and the 
infant will focus gaze more preferentially on the mother’s and other people’s faces, 
this kind of visual information is matched to the implicit representation that is re-
writed. In the higher level of cognitive development when language appeare the 
implicit emotional representation is becoming explicit representation that can sup-
porte the integration of emotional displays, intersubjective emotional states by lan-
guage. 

Sulyok Tamás: Education and the Information Society  49. p. 
This study aprroaches to the relation between education and the information socity 
from the aspect of educational sociology, more precisely, of socialisation. 

The study scrutinizes how children and young people get acquainted with tools 
and resources of the information society and tries to answer in what ways the family,  
the social environment (e.g. pre-schooling, schooling, living conditions), politics, 
and the market influence that learning process.  

One of the most significant tools of the information siociety is the Internet, 
which has, particularly, generated and still develop special dimensions of learning, 
has modified learning customs, and also, changed leisure time concepts of that cer-
tain social strata. The surveys and results of certain analysis of the study help under-
lining all relevant theoretical points. 

Sári Mihály: Religious organizations and cultur  61. p. 
This study is scrutinize cultural values of religious organizations. The autor is 
surching for the Churc, and surching for wich kind of relationship has the religious 
communityes to organize the cultural life of society and self-organizations. Firstly 
it’s systemize and shows us the small Church’s, monastic order’s and sect’s  
structure, what we could find in hungarian society nowdays. 

The meaning of religion we should find like a special formation of culture. Scale 
of values are determinate the human actions of everyday-life. In opinion and point of  
views of author, religion is gaves answers for unsolve problems of the society, other 
systems and persons. It’s offers and explores solves and methods of irrational 
problems, what helps us to be adaptable to the society. 

Bodó László: Leonardo’s Last Supper driven by materialistic view  76. p. 
László Bodó presents us a paper on Leonardo da Vinci’s Last Supper which is an 
account of reception driven by materialistic view. Usually when Last Supper is 
critically acclaimed , central perspective is a point always emphasized. 

Renaissance at first is burdened by the ongoing impacts of the Middle Ages , 
and only at a later fully developed phase it can surface the impressive new order. 
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The study analyzes the composition of the fresco and explores the adequacy between 
the structure and the narrative. From sociological point of view  the renaissance –
alienation of Leonardo is pointed out , too. 

Schnellbach Zsófia: Heritage of the Past ( Pictures from the everyday life of a 
teacher-couple)  91. p. 
The paper emerged from the course work of „ History of Hungarian Culture and 
Education” by a talented 2nd year university student who did a nice and subjective 
piece when she carved out a segment of XXth century microlevel cultural history 
depicting the life and educational chances of the Roma communities and a couple 
working for the teaching profession. 

Németh Balázs: The Interrelation between the Concept of Lifelong Learning 
and the Modernisation of Higher Education  97. p. 
Lifelong Learning becomes a reality for the societies of the 21st Century. However, 
the concept of the necessity of continuous education, learning and cultural develop-
ment has already been present since the Early-modern Age, when capitalism, urban 
development and modernisation started the institutionalisation or the renewal of 
education. As a continuation of that process, the Enlightenment deepened that 
process and gave way to more individual ideas, like the University Extension, the 
Danish Folk-highschool, the Kolping-movement and,  the Urania of Humboldt. 

Higher Education (HE), in the 18th and 19th  centuries, was not in the centre of 
institutionalised adult education, but after 1873, through the emerging ideas of 
James Stuart on University Extension and that of Humboldt on Knowledge Dissemi-
nation by university professors, HE could not avoid being actively involved in mod-
ern adult education and learning.  

Even if liberalisation of HE in Hungary took place in 1872 relatively currently, 
the university extension model could not break through, and, moreover, the demo-
cratisation of HE could only happen in 1945 and died out in 1948. 

We refer to some distinguished adult educators(andragogists!), who, like in oth-
er former socialist countries, have played a key role in bringing modern, sometimes 
radical thoughts into Adult Education(AE) which became one of the routes of post-
modern Hungarian AE. The followers of those ideas, today,  mark that HE has to 
help the modernisation of AE by  using the concept of Lifelong Learning.  

Generally, HE has indeed become an integral part of Adult Education. We will 
describe how and according to what reasons its role, is still constrained by the state 
and the lack of scientific, institutional(legal) autonomy. 

That is why we must consider in what ways HE could incorporate the recom-
mendations of UNESCO and EU on Lifelong Learning and the roles of universites. 

Háry Eszter: Standardized Language Skills Assessment in European 
Cooperation  102. p. 
In the past decade mobility in the EU has significantly increased and foreign lan-
guage skills became essential for both taking up a job abroad, and participating in 
international exchange programs. Today educational institutions have the task to 
motivate people to acquire a practical language knowledge. 
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Some language examination systems take a significant role evaluating and do-
cumenting language skills. I would like to draw special attention to the ECL lan-
guage examination system which is operated in international cooperation and offers 
language learners an easily comparable certificate and assessment based on exami-
nation material prepared in the official languages of the EU considering unified 
principles. 

The four-level ECL language examination system testing all four skills has been 
accredited. The Board of Language Accreditation has accredited Hungarian as a 
foreign language; German and English tests are in the process of being accredited. 
The international consortium headed by the Foreign Language Center of the Univer-
sity of Pécs is planning to hand in all official languages of the EU as well as the 
languages of future member-states for accreditation in the near future. 

Trencsényi László: The author is a researcher in Pedagogy   106. p. 
An important part of his field of research is "Children's Culture". By "Children's 
Culture" he means both those works of artistic value produced for children (books, 
music, plays etc.) and those created by children. In today's Hungarian society, there 
is a threat that even this part of the culture will only be accessible to those that can 
afford it. We are facing a new situation where the State is withdrawing its financial 
support from culture, where we see the emergence of market-forces in culture, where 
the civil interest-vindication of the profession and the consumers is weak -- this all 
bodes ill. How might it be possible to ensure widespread accessibility of Children's 
Culture to all social levels, whilst avoiding notions of elitism an without threatening 
the democratic process? This article is trying to find solutions to that question. 
 
 


