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jellemző az iskolázottság mértéke és nincs olyan
vélemény, attitűd, pszichológiai jelenség, mely
ne álhm összefüggésben az iskolázottsággal.

Mi következik mindebből? "Csupán" az,
hogy valamemyi általános lexikon lninden má
sodik, hannadik címszava tarta1Inaz oktatásügyi
szempontból releváns adatot. Azok a lexikonok,
amelyek adathahnaza az elektronika révén sza
badon csoportosítható - ilyen például az Encik
lopedia Britannica, a nmgyarországi termékek
közül a Ki kicsoda CD-változta, s egyszer talán
ilyen lesz valamelyik reprezentatívabb nagylexi
kommk is - a fenti értelemben a megfelelő ke
resőkérdés nY011k'ín -, pedagógiai lexikoill1á vál
nak. Számtalan kutatói szánútógépen előáll

majd a "Csináld magad" pedagógiai lexikon ..
Hogy mire valók ezután a szaklexikonok? Azt

hiszem, a kicsiny tanuhnányoknak beillő hosz
su'lbb CÚ11SzaVak lesznek belőltik maradandók.
Ezek ugyanis például a most megjelent Pedagó
giai lexikont kézikönyvvé teszik. A mértékadó 
mert mértékadó emberek által irt - hosszabb
szócikkek tankön}11ejezetként kezdenek majd
viselkedni. Az egyes szaktudományok (oktatás
szociológia, neveléselmélet, oldatástörténet stb.)
müvelőire vár majd, hogy afféle szétszabdalt
minit<'lnkönyvként elfogadják, vagy elutasítják a
rájuk vonatkozó, illetve lmllgatóiknak szánt szó
cikkeket.

Nagy Péter Tibor

TIJDOMÁNYFEJLŐDÉSITENDENCIÁK

Az elmúlt évszázadokban kibontakozó euró
pai tudományos igényű lexikon- és enciklopé
dia-irodalom alapvető jellemzője egyrészt a tö
mör megfogahllliu'Í.sra, másrészt az objektivitás
ra - tehát nem a szerzők, illetve szerkesztők

egyéni felfogásának kifejtésére, hanem az adott
szaktudomány vitán felül álló, általánosan el
fogadott eredményeinek összegzésére, 31mak
tárgyilagos, lehető legteljesebb körű bemutatá
sára irányuló - törekvés. Ebből adódóan a nem
zeti sznklexikonok OlY311, a tudományos viták
során kikristályosodott főbb irányzatokat, tudo
mányos vélekedéseket oqiektív módon bemuta
tó, kiérlelt összegzéseknek tekinthetők, an1elyek
jól dokumentálják az egyes országok adott tudo
mányterületen felhalmozott, a korsu'lk jellemző

nemzeti és nemzetközi tudományfejlődési sajá
tosságait tükröző tudás311yagának színvonalát.

Az egyes nemzeti szaklexikonok tényanyaga
tehát mínden más szaktudományos munkánál
koncentráltabban tükrözi az adott szaktudomány
korabeli fejlettségét, 31mak retlexiós, illetve re
cepciós szintjét; vagyis a nemzetközi tudóskö
zösség által kialakított, az adott korszakra jel
lemző tudományos kommunikáció alapvető sza
bályaihoz, paradigmáihoz (a tudomány tárgyára,
móc1szereire, a megközelítés és értelmezés köz
megegyezésen alapuló közös fonnára irányuló
rendezőelveihez) fiíződő kapcsolatát.

A fenti szempontok alapján a továbbiakb31l a
század első felében született két hazai pedagó
giai lexikon, illetve enciklopédia vázlatos átte
kintése és elemzése alapjáJ.1 arra teszünk kísér
letet, hogy az egyes munkákban megjelenő ne
veléstudomány-kép néhány jellel11ZŐje alapjáJ.1
felvázoljuk a diszciplína egyes hazai müvelői,

illetve a korabeli magyar neveléstudomány
nemzetközi orientációjának fóbb iráJ.1yait, a jel
zett müvekben megjelenő tudományos kommu
nikáció fóbb tendenciáit. Ezzel összefuggésben
elsősorban arra keresünk választ, hogy melyek
az egyes lexikonokb311 megfigyelliető tudomá
nyos retlexió, illetve a különböző nemzetközi
szinten elfogadott irányzatok hazai recepciójá
nak fóbb jellemzői; milyen mértékben követi a
korabeli neveléstudomáJ.1Y a nemzetközi tudo
mányfejlődés fóbb tendenciáit, fogja be annak
teljes spektrumát, illetve annak mely irányzatai
hoz kötődik szorosabb szálakon.

A pedagógiai lexikon- és enciklopédiairoda
lOlmak komoly fejlődéstörténeti előzn1ényei

V3l1lk'lk, Az egyes szaktudományoknak a 19. szá
zad során meginduló egyre erőteljesebb diffe
renciálódása nyomáJ.1 han1arosan Európa-szerte
megjelentek az egyes szaktudomáJ.1yok ténya
nyagát összegző szaklexikonok, így a pedagógia
tudományfejlődésének korai szakaszáb311, a
múlt század közepén kiadásra kertiltek az - új
diszciplina különböző vizsgálati- és 'tevékeny
ségköreinek kijelölésére, fogalmainak rendsze
rezésére, jeles személyiségei, eseményei tömör
betiírendes szócikkek keretében tÖlténő bemu
tatására törekvő - első külföldi pedagógiai en
ciklopédiák is. Az első pedagógiai lexikon
1836-b311 Párizsb311, fr311cia nyelven került
kiadásra; Morand: Dictionnaire général, usuel
et classique d'éducation, d'instruction et
d 'enseignement cúnű munkája, majd néháJ.1Y év
múlva ezt követte az első német sz.:'lklexikon
Herg311g: Padagogische Realenziklopadie 1843
1847, nk'ljd néhány évtizedes késéssel az
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Egyesült Államokban a Cyclopaedia of Edu
cation (New York, 1876, 1883) és Londonban
Fletcher: Sonnenschein 's Cyclopaedia of Edu
cation (1888,1889,1903) címmel jelentek meg
az első angol nyelvű kiadványok

Az új tudományos diszciplina reflexiós szint
jének emelkedését jól érzékeltetik a század utol
só évtizedeiben megszülető összegző jellegű,

n1.Índ a mai napig modellértékűnagy formátumú
pedagógiai enciklopédiák, a francia Buisson
Dictionnaire de pedagogie et d'instruction
primaire (Paris, 1882-1887) cÍ111ű munkája, to
vábbá a század utolsó évtizedében a herbartia
nizmus kiemelkedő képviselője, Willlelm Rein
által szerkesztett hét kötetes német nyelvű mun
ka, az Enzyklopadisches Handbuch der Pada
gogik (Langensalza 1895-1899). A német neve
léstudományegyre intenzívebb fejlődését azok a
következő évtizedekben kiadott további jelentős
alkotások is érzékeltetik, mint például az Ernst
Max Roloff szerkesztette, 1913 és 1917 között
kiadott öt kötetes Lexikon der Padagogik, H.
Schwartz: Padagogisches Lexikon Leipzig,
1928-1930 4 kötetben; Josef Spieler: Lexikon
der Padagogik der Gegenwart, Freiburg, 1930
1932; valan1.Ínt Wilhelm Hehlmann: Padago
gisdIes Wörterbuch (Leipzig, 1931), melyek a
ham1.Íncas évek közepén kiadott két kötetes
Magyar Pedagógiai Lexikon szemléletmódjára
is jelentős hatást gyakoroltak. A fejlődéssel kap
csolatban említést kell teilllünk az angolszász
lexikonirodalom néhány világszerte népszerűvé

váló alkotásáról is, például a század első évtize
dének végén New Yorkban kiadásra kerülő je
lentős amerikai pedagógiai lexikonról, a Colum
bia Egyetem tanára, a jeles neveléstörténész
Paul Monroe szerkesztette Cyclopaedia ofEdu
cation (1911-1913) cÍ111ü ll1lmkáról, amelyben
jelentékeny szerepet vállalt a kiemelkedő prag
matista neveléstudós John Dewey is. A század
húszas éveinek széles körben használt, további
színvonalas angol nyelvű kiadványa volt Foster
Watson négy kötetes Encyclopaedia and Dic
tionmy ofEducation (London, 1921) cÍ111ü kézi
könyve (Zibolen, 1962).

A huszadik század első évtizedeiben megjele
nő nagyobb fornlátumú hazai pedagógiai encik
lopédiái elői'i.ltárának, az első magyar pedagó
giai lexikonkisérletet, Molnár Aladár félbema
radt r11lmkáját, az l 873-ban Pesten kiadott Nép
tanítók ismerettára első kötetét, továbbá Verédy
Károly kisebb fuzetek formájában megjelentett
Peadagogiai Enciklopédia különös tekintettel a

népoktatás állapotára (Budapest, 1883) címü
alkotásait tekinthetjük. Ezekre a hazai előzmé

nyekre alapozódik a század első tudományos
igénylí hazai lexikona a Kőrösi Henrik és Szabó
László szerkesztésében megjelentetett, gyakorla
tias szemléletü munka, Az elemi népoktatás en
ciklopédiája (1911-1915). A hazai pedagógia
mind a mai napig egyik legjelentősebb tudomá
nyos teljesítménye az 1933-1935 között Ke
mény Ferenc szerkesztésében kiadott kétkötetes
Magyar Pedagógiai Lexikon, amely jól repre
zentálja a korabeli hazai neveléstudománynak a
hazai és nemzetközi tudományosságban elfoglalt
helyét és szinvonalát. A továbbiakban ezen - a
huszadik század első felében megjelenő - két
hazai pedagógiai lexikonban megjelenő tudo
mánykép, illetve tudományrecepció sajátos ele
meinek elemzésére teszünk majd kísérletet az
európai pedagógia tudományfejlődése, annak
fóbb tendenciái tükrében.

A neveléstörténet és a pedagógiai gondolko
dás törtéf).etének gazdag hagyományaival szem
ben az európai neveléstudomány története jóval
rövidebb előzményekre nyúlik vissza. Az önálló
neveléstudomány megteremtésére irányuló, a
XIX. század első évtizedeiben jelentkező első

próbálkozások n1ind elméleti, mind társadalmi
vonatkozásaikban szoros kapcsolatban álhlak a
filozófiával és a teológiával, illetve a pedagógus
szakmai professzió korabeli szintjével és az ab
ból fakadó igényekkel. A közelmúlt európai (el
sősorban német és francia) neveléstudomány
történeti összehasonlító kutatásai azt bizonyít
ják, hogy a diszciplina európai fejlődésében két
sajátos nemzeti tradiciókra is alapozódó tenden
cia érvényesül; az egyik a tudományfejlődés an
golsz:'ÍSl, illetve francia, a nlásik pedig amrak
német típusával összefuggő általános sajátossá
gok részeként jellememető. Ennek - az európai
tudományfejlődés tágabb kontextusaiban is ki
mutatható - két modellnek a különbségei jól
érzékelhetők példáu1 a német ún. tudományos
pedagógia (wissenschaftliche Padagogik) és a
francia nevelés tudományai (sciences de l'edu
cation) elnevezésü diszciplina egymástól alapve
tőeneltérő szemléletmódjában. Az első esetben
az önálló tudománnyá válás igénye a filozófiai
hermenautikai hagyományok felvállalá~ával és
e=l párhuzamosan teljeskörü, önálló elméleti
rendszerépítésre irányu1ó törekvéssel párosul, a
második modell jellemzője az erőteljes társada
lomtudományos-szociológiai megalapozottság, a
sokféle tudományos megközelítést összeötvöző
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multidiszplinális szemléletmód, illetve az empi
rikus kutatási módszerekre épülő, gyakorlatias,
teclmológiai jellegü megközelítés előtérbe he
lyezése. (Schriewer - Keimer 1993, 277)

A magyar neveléstudomány fejlődésére, az is
mert nemzetközi kölcsönhatások folytán legna
gyobb hatású német tudományos pedagógia fej
lődését elemző ehnélettörténeti vizsgálatok
egybehangzó értékelése szerint, Herbari és
Schleiermacher bírt a legszámottevőbb hatással.
A két gondolkodó tekinthető tehát a német tudo
mányos pedagógia filozófiai-hermenautikai ha
gyományokra alapozó, önálló ehnéleti rendszer
építésre törekvő nagyhatású irányzat megalapo
zójának. Felfogásukban közös az idealista ala
pokra, a kanti transzcendentális etikára és tör
ténelemfilozófiára alapozó rendszeralkotási, to
vábbá a pedagógia tudományos arculatának a
nevelés jelenségeire építő, sajátos ehnélet-gya
korlat modell segítségével történő kialakítására
iránynló törekvés. Herbart ennek megvalósítása
érdekében tudományrendszerében a pedagógiát
az etika és a pszichológia közé helyezte el,
Schleiennacher pedig a legfóbb jóról szóló tanra
alapozva fejtette ki ehnéleti koncepcióját. A
század második felében elsősorban Herbart pe
c4tgógiája vált egyeduralkodóvá, és még a szá
zadforduló táján is jelentős befolyást gyakorolt a
pedagógia tudományos arculatának alakulására.
Sikere elsősorban annak köszönhető, hogy a pe
dagógiát - a nevelés céljaira és módjaira vonat
kozó nézetek reflektálat1an összegzését jelentő

hagyományos neveléstanokon túllépve - olyan
rendszerezett, egyetlen vezérgondolatból, a ne
velési célból levezethető tudományos diszcipli
nává tette, anlelynek lninden egyes eleme kohe
rens módon kapcsolódik egymáshoz.

Mindennek hátterében egyrészt az európai tu
dományfejlődés sajátos differenciálódási, más
részt a modern európai közoktatási rendszerek
kialakulásának nagyjából a XIX század végéig
tartó európai folyamatai állnak, amelyek általá
nos tendenciái a modern magyar közoktatási
rendszer kialakulásának kapcsán is megfigyel
hetők. Ennek fóbb jellemzői: a közoktatási rend
szer alap, illetve középszintje továbbra is inkább
egymás mellett, illetve egymással párhuzamo
san, mint egymásra épülve alakul ki és fejlődik.

Mindkét rendszer sajátos tanítási-tanulási for
mákat alakít ki, eltérő nevelési-oktatási célokat
fogalmaz meg. Különbözik egymástól továbbá a
két rendszer intézményirányítási és felügyeleti
rendszere, valanunt az egyházak azokban való

részesedésének aránya. A közoktatás ezen kettős

intézményrendszerében a nevelő- és oktatómun
kát egymástól elkiilönitett szervezeti keretek kö
zött képzett szakemberek (tanítók és tanárok)
végzik. Ebből adódóan ezek az intézményrend
szerek különbömek egymástól az általuk nyúj
tott továbbtanulási jogosultságokban, és tanuló
ik társadahni összetételében is. A mindenki szá
mára kötelező tömegiskola (általában hat éves
tanidejű népiskola) - amely elsősorban az alap
vető kultúrtechnikák (írás, olvasás, számolás)
megtanítására és a nemzeti érzület fejlesztésére
(vallás, történelem) koncentrál- befejezése nem
biztosít széleskörű továbbtanulási lehetőségeket.

A polgári rétegek felsőbb iskolái, amelyek egy
egy korosztály mintegy 5-10 o/o-a számára biz
tosítják a továbbtanulási lehetőségeket, privile
gizált intézmények, amelyek továbbörökítik a
,,művelődés és tulajdon" egybekapcsolásából
számlazó előjogokat. A legtöbb országban a kö
zépiskolai végzettség egyben az egy évig tartó
önkéntes katonai szolgálatra szóló jogosultságot
is biztosítja (ami jóval rövidebb a rendes sor
katonai szolgálatnál). Az érettségi szabad utat
biztosít a felsőoktatásba, és ezáltal a magasab
ban kvalifikált értelnliségi elit tagjai közé törté
nő bejutáshoz. Az iskolán belüli nemek szerinti
hátrányok, illetve különbségek szintén széles
körben jellemezték az európai közoktatási rend
szereket. A nők számára a legtöbb országban
csak a századforduló táján váltak nyitottá a kö
zépiskolák és a felsőok.iatási intézmények.

A modern közoktatási rendszerek megszületé
sével párhuzamosan a pedagógus mesterségre,
mint önálló foglalkozásra történő felkészítés
Európában - így hazánkban is - elsőként a
népoktatásban tevékenykedő pedagógusok kép
zése terén intézményesült. Az l860-as évektől

kezdődően a nyugat-európai országokban meg
jelentek az önálló három-hat éves tanítóképző

szakiskolák, amelyekbe a népiskola felső, vagy
a középiskola alsóbb osztályainak elvégzése
után lehetett jelentkeZlU (Francia- Olaszország
négy középiskolai év után három év, német álla
mok hét-nyolc népiskolai év, vagy négy közép
iskola után hat év, Anglia hat elenli, betöltött
16. év, segédtanítói gyakorlat után három év). A
19. század végére a legtöbb országban a képzés
intézményesülése befejeződött, és a század első

felében Európa szinte nlinden országában sajá
tos pedagógusi szakmaként megjelent a népis
kolai, illetve alapiskolai tanári (nálunk tanítói)
professzió, anlelyre a felkészítés speciális szak-
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iskolákban (Ecole Nonnale, Seminar, tanítókép
ző intézet) történt. A középszintü, valamint a
középiskolai (gimnázilillU) szaktanárképzés in
tézményesülése, és ennek nyomán a tanári pro
fesszióra történő felkészítés tartahnainak megje
lenése Emópa-szerte jóvallassabban és későb

ben következett be. Elmek oka egyrészt a közép
iskolák alacsonyabb számával magyarázható,
másrészt az emópai egyetem-középfokú oktatás
szorosabb kapcsolatából adódóan az egyes t11do
mányterületeken tevékenykedő tudósjelöltek
"tárgyaikat" egyetenli végzettségük megszerzése
után minden különösebb pedagógiai előképzett

ség nélküloktathatták a középiskolákban. A kö
zépszintü- és középiskolai (gimnázimni) tanárok
pedagógiai, a tanári professzió sajátos feladatai
ra történő rendszeres felkészítése, illetve a taná
ri képesítésnek ehhez az előfeltételliezkapcsolá
sa a legtöbb országban századunk első hannadá
ban vált általánossá.

Elsősorban tehát az egyre inkább tömegesülő

és differenciálódó modem európai közoktatási
rendszerek pedagógiai igényeinek kielégítésére
szolgált a múlt század hatvanas éveitől Német
orSZelgból kiinduló, később világszerte elteljedő,

Herbart követői által kidolgozott ún. herbartiá
nus pedagógia. EmIek legnagyobb hatású, Ziller
és Rein vezette csoportja tett sikeres kísérletet
arra, hogy a mester által kidolgozott tudományos
pedagógiai rendszert mmak önértehnezésére és
a nevelés általános kérdéseire irányuló reflexión
túllépve, az iskola lU intézményi gyakorlatával
és a korszerü pedagógusképzés megteremtésére
irányuló igényekkel összhangban fejlessze to
vább. A herbartiánus felfogás képviselői tehát
az iskolai gyakorlattal szoros kapcsolatban álló
tudományos diszciplina kialakítására vállalkoz
nak, anll a népiskolai tanítók ebben az időben

megerősödő szakmai professziójával kapcsola
tos igényekkel összefliggésben értehnezhető a
maga teljességében. Zillemek a pedagógia pe
dagógusképzést és az iskolarendszer megújítását
elősegítő gyakorlati tudomámlyá fejlesztése to
vább folytatódik majd a herbartiánus pedagógia
fejlödésének - tanítványa, Williehn Rein nevé
hez kapcsolódó - második, a század első évtize
deinek végéig tartó sikerekben és kudarcokban
egyaránt gazdag szakaszában. Rein 1886-tól állt
a Jénában kialakított pedagógiai központ élén,
mIut egészen a század második évtizedéig a
megújított herbartiánus neveléstudomány legje
lentősebb emópai centnunaként és mühelyeként
tartottak szánlon. Elméleti és gyakorlati mun-

kásságállak legjellegzetesebb vonása, hogy a
herbarti nomlatív pedagógia alapvető elemeinek
következetes megőrzése mellett széles teret nyi
tott a századforduló után kibontakozó új pedagó
gia-pszichológiai törekvéseinek (gyermeh.iallul
mány, kísérleti pedagógia, refonnpedagógia,
szociálpedagógia) is.

Ennek köszőnhetőena XIX. század végére - a
filozófiától és a teológiától is egyre jobban elkü
lönülő, és egyre inkább sajátos tudományos ar
culatot kialakító pedagógia - jelentős lépéseket
tett az önálló tudomámlyá válás ú~ián; megvál
toztak és bővültek tárgykörei, módszerei, emel
kedett reflexiós színvonala. Ez egyrészt a század
utolsó évtizedeiben kibontakozó új társadalom
tudományokhoz, elsősorban a pszichológia és a
szociológia hltatásaihoz és ehnéleteihez való
közeledéssel fugg össze, másrészt a Herbart ál
tal kijelölt alapok megőrzését (a pedagógiának
célokat meghatározó etikára és a célmegvalósí
tásálloz eszközöket és megoldási irányokat je
lentő pszichológiára történő alapozása) jelentet
te, melyek alapján a XX. SZemd elején két
irányban fejlődik tovább: a nevelés feladat
jellegét és kívánatosnak tartott JÖVŐbeiU alahl
lását hangsúlyozó nomlatív, továbbá az adott
társadahni tapasztnlatként létező valóság tényeit
vizsgáló experimentális, leíró, illetve társadahlu
pedagógiaként.

Ezek a tendenciák jól érzékelhetőka század
forduló táján jelentkező azon törekvések szíme
lépésében, mnelyek a pedagógia lU modelljét a
pozitivizmus szemléletmódjára alapozva, a kí
sérleti pszichológia mintájára a tennészettudo
mányos paradigma belső logikája szemit felé
pített tudományos szemléletmód - expemnen
tális úton, induktív módszerek segítségével ki
bontakozó tudományos megismerés - segítsé
gével kívánták megteremtelu. Ezen irányzatok
képviselőinek munkássága nyomán, a korábbi
spehl1atívnak tekintett nevelésehnéleti koncep
ciók (elsősorban a herbartianizmus) ellen fellép
ve bontakozott ki a századforduló táján a gyer
mektanwmány különböző irányzatait összefogó
(child study, Kinderforschlillg, pedológia), a
gyakorlati pedagógusok és az ehnéleti szakem
berek pedagógiai-pszichológia refonmnozgal
ma, mnely az új módszerek (megfigyelések, mé
rések, tesztek) segítségével a gyenneki lét sa
játos törvényeinek lninél teljesebb felt:írására
törekedett, hogy segítségével egyrészt megújít
sák a nevelés gyakorlatát, másrészt elősegítsék

pedagógia tennészettudományokhoz hasonló,
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kísérleti jellegü tudománnyá válá&'lt. Ezen tu
dományos igyekezet legjellegzetesebb megnyil
vánulása az önmagát pozitív, azaz értéksemleges
tudományként defIniáló kísérleti pedagógia,
melynek' képviselői (például Lay, Melilllmm,
Schuyten, Binet, Claparede és mások) nem
csupán a gyermektffimlmány törekvéseivel áll
tak szoros kapcsolatban, hanem az ezzel egy
időben, azzal párhuzamosan kibontakozó másik
nemzetközi mozgalommal, a refomlpedagógiá
val is, mllelynek korabeli - a mozgalom első

fejlődési szakaszához kapcsolódó - reprezentán
sai (például Montessori, Decroly, Lietz és má
sok) elsősorbml a pedagógusok kreatív, imlová
ciós alkotó munkájára alapozva törekedtek a
megváltozott társadalmi viszonyoknak megfele
lő, a gyemleki fejlődés száJ.nára optimális fel
tételeket biztosító, "gyemlekközpontú" iskola
koncepciók kialakítására. A kísérleti pedagógia
t(;jlődésének első szakaszában olyan kutatási
módszereket és elméleti koncepciókat alakított
ki, illetve fejlesztett tovább (például pszicho
lógiai teszt, antropometria, eugenetika,
pszichof1ziológia, statisztika), mllelyek nlinde
gyike szorosabb-lazább szálakon a darwiniz
mushoz kapcsolódott. A nevelés-oktatás kérdé
seire irányuló e1>.'perimentális kutatásoknak a
századíorduló utáni kibontakozása és egyre erő

teljesebb intézményesülése, nem csupán SzáJ.llOS
laboratórililll, intézet és egyesület alapítását
eredményezte, hanem megteremtette az új tudo
mányos szemléletmód szakirodalmát, és lehető

vé tette képviselőinek nemzetközi tudományos
kommunikációját elősegítő konferenciák szerve
zését is. Hatására a század első évtizedének
végére már a Föld északi felének szinte nlÍnden
országábml - Amerikától Oroszországig, sőt,

Japánig bezárólag - létrejönnek nemzeti szerve
zeteik is.

Az európai neveléstudomány fejlődésére kie
melkedő hatást gyakorolt továbbá az ebben az
időszakbml kibontakozó, szintén a pozitivizmus
bml gyökeredző új tudományos diszciplinává vá
ló szociológia, melynek önálló tudománnyá vá
lása szorosml összefugg az újkori tudományfej
lődés paradigmaváltásával. A szociológia tudo
mányos szemléletmódjának megalapozói (pél
dául Comte, Marx, Spencer) arra törekedtek,
hogy az összes korábbi tl1dományt - a temlé
szet- és tfrrsadalomtudományokat egyaránt - egy
új tl1dományos modellre alapozódó nagy tudo
mányos rendszerben összegezzék. Ennek a pe
dagógiára gyakorolt hatása áttételesen nyomon

követhető a korábban felvázolt, a pozitivizmus
ban gyökeredző pedagógiai-pszichológiai moz
galmakban és tudományos törekvésekben, azon
bml a szociológiai szemléletmód elsősorbml

Durkheim (l902-től a SorbolUle pedagógia és
szociológia tmlára, majd 1906-tól professzora),
illetve az mnerikai pragnwtista fIlozófus John
Dewey munkásságának hatására a nevelés társa
dalmi megalapozottságát hmlgsúlyozó szociálpe
dagógia megjelenésével a század első évtizedé
től kezdődően egyre erőteljesebb közvetlen ha
tást is gyakorol a pedagógiai gondolkodás ala
kulására. DllIkheirn mlmkáiban széles tapasz
talati bázisra alapozva bizonyítja, hogy az embe
ri magatartásfonnákat minden más hatásnál erő
sebb kollektív társadahni erők és lelkiállapotok
szabályozzák, mnelyek állandóan felmálillak és
nlinden más hatásnál erősebbek. Az emberre
ható társadalmi jelenségek alapvető mechaniz
musainakfeltárása során rámutatott arra is, mi
ként lehetséges ezeket a törvényszenJségeket az
ember nevelésének, szellemi felszabadításának
szolgálatába állítani. Ezzel összefuggésben a
nevelés jelenségeinek vizsgálata során a szocia
lizáció (socialisation méthodique) fogailllát be
vezetve hangsúlyozta, hogy a nevelés lényege
csak úgy válik érthetővé, ha tekintetbe vesszLik
annak közösségi jellel1lZŐit, fuggőségét az adott
térben és időben létező társadalomtól. Munkás
ságávallényeges új szemléletmódot adott a pe
dagógia elméleti konstrukciójának kialakításá
hoz, ami számos későbbi elméleti törekvés és
gyakorlati tapasztalat forrásává vált, továbbá
jelentős mértékben hozzájárult az új pedagógiai
résztudomány, a nevelésszociológia alapjainak
megteremtéséhez is.

Az, hogy az első jelentős magyar pedagógiai
enciklopédia a néptanitók száJ.nára készült, jól
üi.krözi a közoktatási rendszerek és a tanítói pro
fesszió általános fejlődési tendenciáinak hazai
érvényesülését, mnely szorosan kapcsolódik a
hazai közoktatás Eötvös József nevéhez fiíződő,

a magyar népoktatás történetében is korszakos
fordulatot jelentő modemizációjához. Az általa
megalapozott, a tanszabadság és a tanítás sza
badsága liberális elveire épülő és a tankötele
zettség elvével ellenpontozott polgári népoktatá
si rendszer nem csupán szervezetében és múkö
dési tartahnaiban, hanem funkciój ában is eltért
a korábbi népoktatás szocializációs rendeltetésé
től. A tömegessé váló, kötelező és egységes nép
iskola a polgári társadalom igényeihez igazodó,
arányosan fejleszthető, demokratikus iskola-
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rendszer több irányba nyitott alapintézményét
jelentette A népo1ctatási törvényre épülő mo
dem magyarországi közoktatási rendszer növek
vő társadalmi szerepe, egyre szélesebb rétegekre
kiterjedő müveltségközvetitő és szocializációs
hatása statisztikai adatokkal is jól érzékelhető:

1870 és 1910 között csaknem duplájára nőtt az
elemi népiskola l-6. osztályát rendszeresenláto
gató tankötelezettek száma, a korszak új típusú
alsó- (iparos- és kereskedőtanonc- iskolákat),
illetve alsó középfokú iskolákat (elsősorban a
polgárit) l 910-ben már több, mint 185 ezer diák
látogatta, az egyéb szakiskolákba járók száma
pedig megközelítette a 30 ezret.

A tailltók szakmai professziójának alakulását,
illetve a hazai tarútóképzés történetét vizsgálva
megállapíthatjuk, hogy Magyarországon az
1820-as években alapított katolikus püspöki ta
lútóképzők létrejöttével (1819 Szepeskáptalan,
1828 Eger) indult fejlődésnek az alapszinill, ál
talános tanulmányokra épülő középfokú-közép
szinill tanítóképző, mely intézménytípus kisebb
nagyobb módosításokkal 1959-ig a hazai népis
kolai tmútóképzés egyedüli és legfóbb formája.
Az új típusú önálló tmútóképző szakiskolák már
bizonyítványokkal igazolható szakképzettséget
adtak növendékeiknek, amit az ehhez szükséges
általános és pedagógiai szakmüveltség tervszerü
megszerzésével hitelesítettek. A hazai talútó
képzés ezen hagyományait fejlesztette tovább a
népoktatási törvény nyomáll dinamikus fejlő

désnek induló, három, majd négy (1881-1920),
illetve öt éves (1923-48) tmútóképző szakiskola.
A későbbi évtizedekben ez a képzési torma
mind szervezeti, mind tartalmi vonatkozásában
megszilárdult, megteremtve a polgári igények
nek is megfelelő müvelt értelmiségi mesterem
ber, a néptailltó(nő) képzésének időtálló fomlá
ját, amely a végzett növendékeket képessé tette
agyennekek szakszerü oh.iatására és nevelésére,
továbbá a kisebb településeken a népnevelési
teladatok elvégzésére is A hazai középfokú ta
illtóképzők legértékesebb szakmai öröksége eb
ben a tl1datosan telvállalt szakiskolai jellegben
ragadható meg; az egész képzési rendszer tuda
tos, fimkcionális (mai divatos szóval ,)<i.menet
orientált") felépítésében, anlely lehetővé tette az
intémlénytípus legfőbb képzési céljának megva
lósulását, a szakmáját-hivatását értő és szerető,

müvelt, "gyennek- és népnevelő mesterember",
a néptmútó kiképzését. Ennek elérésére a köz
müveltségi vagy szaktárgyak, a mesterségtudást
nyújtó pedagógiai tárgyak és a íarútási gyakorlat

a tarútói mmlka szempontjai alapjáll kerültek
kiválasztásra. A szaktárgyak a népiskolai tan
tárgyak ismeretmlyagát és mmak feldolgozásá
nak módját (metodikáját) helyezték előtérbe,

olyan szinten kifejtve, hogy a leendő tmútó ké
pes legyen ismeretei fölött uralkodni és azokkal
céljállak megfelelően bánni, rendelkezni tudjon.

A népoktatás expanziójával párhuzmnosan te
hát sz.ámottevően megnőtt a népo1ctatási és az
alsóbb szakoktatási rendszer (óvoda, népiskola,
tanonciskola) intézményeiben tevékenykedő pe
dagógusok szánla, emelkedett szakrnai felké
szültségük és társadalmi elismertségük szintje.

A század első hazai pedagógiai szaklexikona,
az Elemi Népoktatás Enciklopédiája tehát ezen
létszámában is jelentős, képzettségében és szak
mai kvalitásaiban kiemelkedő, több nlint 40
ezer fóre tehető szakrllai csoport szánlára ké
szült, hogy összefoglalja "mindazt a pedagógiai
és iskolaigazgatási ismeretet, melyre egy mo
dem magyar néptmútónak szüksége van." A há
rom kötetes mlmk.a egyes szócikkeinek szerzőit

vizsgálva megállapíthatjuk, hogy azok CSUpáll
egy része került ki az egyetemi, akadémiai-fóis
kolai szférából (14 %), illetve a vezető minisz
tériunú (10 %) és tmlügyigazgatási (8 %) tiszt
viselők köréből, és viszonylag alacsony (5 %) a
gimnáziunú tanárok aránya. A mmlkában részt
vevők többsége (61 %) tehát a közoktatási rend
szer alsó-, illetve alsó középfokú szintjéhez tar
tozó valamely iskolatípus gyakorló pedagógusa.
Ezen belül is a legalacsonyabb - a ginlllázimni.
tmlárokéhoz hasOluó - arányban reprezentáltak
a polgári iskolai h'l1lárok (5 %), azonban fi
gyelemre méltó a gyakorló népiskolai hllútók
(28 %) és a tarútóképző intézeti ta1lárok (15 %)
feltúnően magas aránya (összesen 43 %), vala
lmnt a különböző gyógypedagógiai területek
szakpedagógusainak (13 %) viszonylag magas
szfuna. Mindez egyrészt jelzi a kettős iskola
rendszer: a felülről építkező felsőoktatás és elit
képző középiskola, valmllint a tömegoktatás el
különültségét, másrészt a népoktatási rendszer
magas fokú intézményesültségét és szervezettsé
gét, az abban tevékenykedő pedagógusok elmé
leti és gyakorlati felkészültségének kiemelkedő

szinvollalát, de ezen túlmenően jól érzékelteti
tudomállYos látókörük európai horizontját is. A
fentiek figyelembevételével talán nem tűnik túl
zásnak az a lúpotetikus megállapítás, hogy a
század tízes éveinek közepén megjelenő pedagó
giai enciklopédia a hazai néptanítók szakmai
identitásának, a pedagógia európai tudomány-
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fejlődési tendenciáinak reflexióját és recepcióját
is jól tükröző, figyelemreméltó szakmai doku
mentumának tekinthető.

A továbbiakban arra keresünk választ, hogy
ennek tudományos megalapozásában miként
tükröződnek a nemzetközi tudományfejlődés ko
rábban felvázolt tendenciái, illetve azoknak
mely irányzatai jutnak abban domináns szerep
hez. Az enciklopédia egészének szemléletmód
ját a pedagógia nemzetközi tudományrecepciá
jára vonatkozásában az alábbi fó tendenciák jel
lemzik: l. A herbartiánus pedagógiai tudomány
rendszerezési és didaktikai-metodikai elemei
nek erőteljes dominanciája, amely jelzi annak a
hazai tanítói mesterség szakmai igényeinek tu
dományos megalapozásában betöltött szerepét.
2 Az ezzel konkuráló pozitivista orientációjú új
pedagógiai mozgalmak, mint a) gyennektanul
mány, b) korai refonnpedagógiai törekvések. 3.
Tudományos pedagógiai irányzatok, ln1nt a) a
kisérleti pedagógia erőteljes, bár még reflektá
latlan érvényesülése, továbbá b) a szociálpeda
gógia szemléletmódjának megjelenése.

Miként a herbartianizmus általános sajátossá
gai kapcsán már utaltunk rá, a német pedagógiai
irányzat jelentősége két egymással összefuggő

eleme a legsli1rrtottevőbb: egy koherens, tudo
mányosan megalapozott pedagógiai rendszer ki
alakitására irányuló törekvés, amely megfelel a
pedagógusi professzió (jelen esetben a tmútói)
egyTe erőteljesebben jelentkező új igényeinek is.
Ezzel kapcsolatban Magyarországon a herbar
tiánus pedagógia az 1870-es évektől kezdődően

gyakorol jól érzékelhető hat'Ist a pedagógiai
gondolkodásra. Legjelentősebb hazai terjesztője,

népszerüsítője Kármán Mór (1843-1915), aki
az 1870-es évek elején lipcsei egyetemen ösz
töndíjasként ismerkedett meg Ziller és Rein fel
fogásával, majd hazatérte ut.:'Í11 a pesti egyetem
magántanára. l 872-ben megszervezte a gyakor
ló fóginmáziumot, és 25 évig mmak vezetője

ként több középiskolai tmlárgeneráció oktatója,
nevelője 1873-1883-ig a Közoktatási Tanács
jegyzőjeként jelentős szerepe volt az új ginmázi
lUni tantervek kidolgozásában. Tmútványa We
szel}' Ödön, aki az enciklopédia megjelenése
idején a Fővárosi Pedagógiai Szeminárimn igaz
gatója, a pesti egyetem magántanára ~ Rein ta
lán legkövetkezetesebb hazai követőjeként ~ a
herbartianizmusnak a Sliízadforduló után bekö
vetkező népiskolai elterjeszt~sében játszott szá
mottevő szerepet. Az enciklopédia szócikkeit ta
nulmányozva megállapíthatjuk, hogy a kor jeles

gyakorló pedagógusai, tanügyigazgatási szakem
berei mellett a korabeli hazaí neveléstudomány
képviselői közül a nagy tekintélynek örvendő

Kármán Mór, Weszely Ödön és annak tehetsé
ges mmJlcatársa, Gockler Lajos, valamint a fia
tal Imre Sándor játszott számottevő szerepet az
enciklopédia tudományos arculatának megte
remtésében.

A jelentékeny Herbart-hatást jól érzékelteti a
porosz tudós életmüvét és pedagógiai rendszerét
bemutató terjedelmes (nyolc oldalas) ismertető,

amely részletesen taglalja etikai rendszerét, asz
szociációs lélektanának fóbb jellemzőit, neve
lés- és oktatást.:w.:i, valanlint az érdeklődés típu
saival kapcsolatos elképzeléseinek táblázatba
foglalt összegzését (például a nevelés folyamatá
nak három szakasza, az oktatás fonnális fokoza
tai, a tanítási mlyag kijelölése az érdeklődéstí

pusok alapján, a fegyelmezés és tmútás felada
t.:li). Ezt követően részletes bemutatásra kerti!
Herbart követőinek - elsősorban Ziller és Stoy 
mlll1kássága is, sőt, a két neveléstudós bemuta
tására a harmadik kötetben külön szócikk kere
tében is sor kerül majd. A herbartianizmus 
Willmann képviselte irányzat.:ínak - hatása tük
röződik a didaliika és a pedagógia címszavak
szemléletmódjában, de az irányzat általános di
daktikai, metodikai, iskolaszervezeti, tantervel
méleti kérdéseinek részletes kifejtésére kerti!
sor az alaki fokozatok, koncentráció, módszer,
nevelés, müvelődéstörténeti fokozatok szócik
kek kapcsán, illetve azok dominmlciája megfi
gyelllető a szaktárgyi metodikai kérdéseket tár
gyaló' nevelés és okt.:'1tástani fejezetek esetén is.

A herbartánus tudományos pedagógia domi
nanciája mellett az enciklopédiábml megjelenő

új tudományos irányzatok részben a századfor
duló után jelentkező tudományos paradigmavál
tással fuggnek össze, amely a magyar szellemi
életben az ebben az időben megjelenő új filozó
fiai iránYZ:'1tok, és az ezekhez kapcsolódó peda
gógiai és pszichológiai törekvések nyomán fi
gyelliető meg. A század elején a magyar alkotó
érteblúség jelentős részére erőteljesen hatott a
pozitivizmus, és az e=l párhuzamosan jelent
kező szociológiai szemléletmód. Ez egyben azt
is eredményezte, hogy a hazai tudományos gon
dolkodás kibújt az eddig donúuáló német befo
lyás alól, és annak képviselői egyre közelebb
kerti!tek a ,,Németország mögötti Európa", így
elsősorban Anglia, Olaszország, Frmlciaország,
Svájc tudományos eredményeihez, és egyTe in
kább kiterjedt figyelmük az Egyesült Állml10k
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tudományos erechl1ényei irányában. A pozitiviz
mus hazai követői (Pauer Imre, Pilder Gyula,
Jászi Oszkár, Somló Bódog, Posch Jenő és má
sok) elsősorban a Huszadik Század című folyó
irat köré csoportosultak. Közvetítésükkel a nagy
angol pozitivista polihisztor Herbe,t Spencer
vált az irányzat legismertebb alakjává, akinek
műveit azok megjelenését követően az 1870-es
évektől kezdődően magyami is kiadták (például
pedagógiai jellegű tanulmányainak gyűjteménye

Énelmi, erkölcsi, testi nevelés címmel már
1875-ben megjelent). A századforduló után,
l 911-ben adják ki az angolszász pedagógia kie
melkedő képviselője, Alexander Bain Nevelés
tudomány címü müvét két kötetben. A Spencer
felfogására alapozó szemléletmód a század ele
jén ötvöződik a korszak további biológiai és
pszichológiai irányzataival, mindenekelőtt a dar
winizmussal, majd Emile Durkheim elméleté
vel és Sigmund Freud pszichoanalitikus felfogá
sával. A hazai pozitivizmus - elsősorban szocio
lógiával foglalkozó képviselői - később több
elemében átvették a marxizmus l'lrsadalomel
méletét (például Szabó Ervin, VGljas Sándor),
illetve később a hazai marxista filozófia jelentős

személyiségei lettek (Fogarasi Béla, Lukács
GyöJ"ID', Rudas László).

A sZ<'Í7.lldforduló modem pszichológiai-peda
gógiai áramlatainak megjelenésében, a gyer
mektanulmány eredményeinek hazai elterjeszté
sében jelentős szerepet játszotL:1.k a külföldi, fó
leg németországi továbbképzésekről, tanul
mányutakról hazatérő tanítóképzős tanárok,
akiknek közvetítésével a gyermektanulmány, il
letve a hazánkban ezzel szorosan összekapcso
lódó refomlpedagógia fejlődése elsősorban né
met hatásra indult meg. Nagy László és tanár
társai 1906-b,ill létrehozzlik a Magyar Gyermek
tanulmányi Társaságot. Az irányzat külföldi
képviselőihez hasonlóan a neveléstudomány új
ldsérleti, tapasztalati alapokra helyezését, új pe
dagógiai szenuélet elterjedését várták akorszerii
nevelési-pszichológiai törekvések térhódításától.
A gyermekközpontú pedagógiai felfogás terjesz
tése érdekében széleskörii népszeriisítő munká
ba kezdtek: tanfolyamokat szerveztek a gyakorló
pedagógllsok számára, könyveket, folyóiratokat
adtak ki: l 907-től Nagy László szerkesztésében
,,A Gye,meK' címen megjelent a társaS,;'Íg önálló
folyóirata is. A gyemlektanulmányozás fóvárosi
központján kívül vidéki fiókkörök jöttek létre. A
magyar elméleti pedagógia kiemelkedő szemé
lyiségei közül fóleg Weszely Ödön tett sokat a

mozgalom kibontakozása, valamint a gyenllek
tanulmány és a reformpedagógia eredményeinek
népszeriisítése érdekében. Ezek a fóként tmútó
képző intézeti tanárok és népiskolai tmútók kö
réből kikerülő gyennektanulmányozók jelentős

számball szerepelnek az enciklopédia szerzői

között is.
Ez a két törekvés azután Bárczy István nagy

szabású, a század első évtizedének végétől ki
bontakozó müvelődés-, illetve közokiatási re
fonnjában került közel egymáshoz, alni meg
nyilvánul abban, hogy annak Weszely vezette
sajtóorgánumában, és az ennek nyomán szerve
zett Népművelő Társaság munkájáball számos
baloldali értehl1iségi (például Jászi Oszkár,
Szabó Ervin, Pikler Gyula, Kunfi Zsigmond)
kapott szerepet. Ez a kapcsolat tovább erősődött

az 1912-ben szintén Weszely Ödön irányítáS,;'Í
val, a [óvárosi tanítók továbbképzésére létreho
zott Pedagógiai Szeminárium munkájában,
anlelYllek előadói között ott találjuk az akkori
idők neves kutat6it, tndósait. Ezzel összefuggés
ben az is megállapítható, hogy az Elemi Népok
tatás Enciklopédiájának létrejöttében sZ<Ínlotte
vő szerep jutott a szeminárium köré csoporto
suló rendkívül sokszínű szakembergárda szelle
mi inspiráló hatásának és gyakorlati munkássá
gának.

A munka három kötetének fenti általános ten
denciákkal összefUggésben értehnemető további
sajátosS,;'Íga a gyennektanuhnány, illetve kísérle
ti pedagógia szemléletmódjának erőteljes érvé
nyesülése. Az ezzel kapcsolatos jelentősebb szó
cikkek az első kötetben l11álható gyenllek
pszichológia, illetve gyemlektanulmányozás
címszó alatt találhatók, melyek részletesen fog
lalkomak agyennektanulmányozás kiilönböző

megközelítési módjával, mint például a fizioló
giai vizsgálatokkal, az azok eredményeit összeg
ző törzslapokkal, a különböző pszichológiai vizs
gálatokkal, a gyennekte1llulmányozás különböző

nemzeti irányzataival. A gyemlektanlUmányozás
témakörei előkeriilnek a különböző pszicholó
giai fogalnlak kapcsán is (például emlékezet, ér
deklődés, érzelem, fáradtS,;'Íg, felejtés, figyelem,
reakció, kísérletek). Ezt a kérdéskört a tudomá
nyos rendszerezés oldaláról vizsgálják a máso
dik kötetben található terjedehlles (21 oldalas)
kisérleti lélektan, illetve kisérleti pedagógia
címszavak. A kísérleti lélektan témakörében el
sősorban Wundt munkásS,;'Ígának értékelésére,
majd az irányzat legfontosabb eredményeinek
kifejtésére kertil sor. Ennek kapcsán részletes
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bemutatásra kerülnek a különböző kísérleti
módszerek (ingerkiiszöb, inger különbség, ta
pintási érzetek, Weber-törvény, helyzet-, tér- és
időérzékelés, vérkeringés és légzés, emlékezés
stb. vizsgálatok) és korabeli vizsgálati eszközök
(például sZÍnkorongok, esztheziometer, kinema
tometer, szfigmográí: kardiograf, Ranschbmg
fele emlékezetmérő ). A kísérleti pedagógia té
makör keretében elsősorban Lay és MelUnatlll
koncepci~iának ismertetésére kerül sor, ennek
kapcsán bemutatásra kerülnek a kísérleti peda
gógia céljai, módszerei, a nevelés egyéni, tenné
szeti és szociális tényezői, az ösztönök, érdeklő

dés és figyelem tanulmányozásámak kérdései,
valamint a pedagógiai relevanciával rendelkező

fontosabb pszichológiai jeleségek, nJÍnt például
agyemleki képzelet, emlékezet, félelem, ideá
lok, tanulás kérdései. Mindkét szócikkhez gaz
da.g, a legiljabb hazai és nemzetközi szakirodal
mat bemutató bibliográfia is csatlakozik.

A szaklexikon további ílgyelemreméltó sajá
tossága a kiilönböző korai refomlpech'lgógiai tö
rekvések, elsősorban az angliai ,,New School"
mozgalom és elmek hatására kialakult hilönoo
ző nemzeti pedagógiai refonnirányzatok (Ab
botshohne, Ecole des Roches, Landerzei
hungsheim, refonniskola, PiU·ker-iskola, mun
kaiskola, szlöjd, refomliskola, erdei iskola, cser
készet) bemutat:"rsára irányuló törekvés. Az
irányzat j elentős személyiségei közül kiilön CÍm
szóként szerepel Tolsztoj, Ellen Key, Ruskin,
Berthold Otto, sőt, a koncentráció kaPCSáll feltű

lUk Dewey neve is. A kortárs külföldi, elsősor

biUl német herbartiánus pedagógiai és pszicho
lógiai szakemberek mellett néhállY jeles angol,
német és francia (Spencer, Bain, Bemard
Henry, Bemardo Thomas, Buisson, Carré,
COmpayTe stb.) személyiség is kiilőn CÍmszóbiUl
szerepel.

A 111lmkában a szociálpedagógiai szemlélet
módjállak megjelenése is érzékelllető. Ez egy
részt a jelentős számú, akilliilis politikai és szo
ciális kérdés hilön témaként történő szerepelte
tésében (például mlarcllia, búnös gyemlekek,
egyenlőség az iskolábml, felnőttek oktatása, íla
t:llkorú búntettesek, gyemlekmunka, szegény
gyennekek segítése, társadalnli gyremekvéde
Icm, tanulók öngyilkossága, újság az iskolábml,
polgári jogok és kötelességek stb), másrészt a
hammdik kötetben találllató, Imre Sándor által
írt szociális pedagógia témakör kapcsárl válik
elemezhetővé. Ennek kapcsán a ktilönböző ér
tehnezési lehetőségeket tekintik át. Itt fóként

Dewey hatása érzékelhető, lmután az anlerikai
gondolkodó egyik alapvető munkája, Az iskola
és társadalom 19l2-ben megjelent magyar
nyelven. Mivel Imre Sálldor Nemzetnevelés CÍ
mű munkája - mnely sajátos szociálpedagógiai
koncepciójállak első összegzését adja - szintén
19l2-ben került kiadásra, a szócikkben ugyan
csak részletes ismertetésre kerttl.

A háború utáni időszak két sajátos európai tu
dományfejlődési tendenciája az empirikus ala
pokon nyugvó, mechanikus és racionális világ
és valóságértékelést lmngsúlyozó társadalomtu
domállYos, szociológiai alapozottsággal rendel
kező irányzatok, valan1Ínt az empirikus valóság
értehnezéssel szembeni kritikai álláspontot kép
viselő azon törekvések egymás mellett élése,
anlelyek a világ és az emberi élet jelenségeinek
megragadására és értehnezésére az intuitív, ér
zelmi és ,,megéltő" megközelítést kívánták al
kahnazni. Különösen szembetűnően érzékelllető

a tennészettudomállyok esetében a pozitivizmus
és a materializmus háttérbe szorulása, de megíl
gyelllető ez a pszichológia szemléletmódjállak
változásábml is, például az orgmUkus, lelki. és
szellemi élet egységes szemléletére irállyuló tö
rekvésekben (struktúr- és alaklélektml), továbbá
a mélylélektan azon igyekezetében, hogy a tu
datalattit a lelki élet sajátos tényezőjeként értel
me=. A pedagógia tudomállYos rendszerként
történő megalapozására irányuló német törekvé
sek felerősödését, az önálló neveléstudomállY
létrejöttét jelentős mértékben elősegítette Wil
helm Dilthey munkássága, aki a pozitivista ter
mészettudományos szemléletmódnak az ember
re vonatkozó tudomállyok esetében leegyszerü
sítő, naiv módon történő alkalmazása ellen 1101
lépve, az emberrel n1Ínt történeti lélmyel fog
lalkozó lUl. "szellemtudományok" szá1nára is ki
dolgozta az önálló, tudományos igényü vizsgála
ti módszer alapjait. Mivel az emberrel foglal
kozó valiUllennyi humán, vagy allOgy Dilthey
nevezi: szellemtudomány az emberi szellem ál
tal teremtett történeti világgal foglalkozik, jelen
ségeinek megismerése is más módon történhet,
mint a tennészettudomállYos vizsgálóch"rs; a ter
mé:'>zet jelenségeit magyarázzlrk, a tÖlténeimet
pedig megértjük. Ezért az eljárás, iUllellyel az
ember a szellemtudományok tárgyává válik, a
megélés, kifejezés és megértés. Ez a gondolat
alapozza meg tehát a szellemtuclományos megis
merés általa kidolgozott ún. megértő módszerét.

Dilthey b'ldomállYos rendszerét a század hú
szas éveiben t:lllÍtvárlya - a lipcsei és berlini
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egyetem professzora, Eduard Spranger fejlesz
tette tovább és alkotta meg a szellemtudomá
nyos, illetve kllltúrfilozófiai szemléletmódon
alapuló önálló tudományos diszciplinává váló
neveléstudomány eh11életi rendszerét, a kultúr
pedagógiát és a megértő módszert hangsúlyozó
stmkturális pszichológiát. Spranger a kultúrpe
dagógiát az érték- és kultúrfilozófia részének
tekintette, anlely a szubjektív szellem (az egyén)
ismeretére, valamint az objektív szellem (a kul
túra) tartalmainak és fomláinak - mint történe
tileg létrejött, a társadahni szervezetek által
fenntartott értékrendszer - megértésére törek
szik, és e két tényező közötti összeruggések és
kölcsönhatások kritikai szemléletén alapszik.
Ezen felfogás szerint a nevelés feladata - az ob
jektív értékalakzatok - a történelmileg kialakult
hJ1túra tartalmainak az egyén számára történő

átszámlaztatása oly módon, hogy az annak ma
gatartását fomláló éhnénnyé váljon, és ebben a
lninőségében aktivitását fokozza.

A modem német neveléstudomány megte
remtésében kiemelkedő szerepet felvállaló ezen
német hltatógeneráció tevékenysége elsősorban

tehát a szellemtudományban, továbbá a német
filozófiai hagyományokban gyökeredzik. Leg
fontosabb kutatási módszerük a henllenautika,
amely részben a dialek1ikához és a fenomeno
lógiához kapcsolódik A hltatáS horizontjának
bővítésébenmár ennél az irányzatnál is kiemelt
szerephez jut a pszichológia, elsősorban Spran
ger e=l kapcsolatos figyelemreméltó munkás
sága, továbbá a szociológia Aloys Fischer tevé
kenysége kapcsán. Az irányzat törekvése első

SOrbaIl arra iránYIJ1, hogy a szellemtudományos
szeniléletmód alapjánmegteremtse a pedagógia
és a kiilönböző társadalomtudoIlli1nyok inter
diszciplináris kapcsolatát. A kultúrpedagógia a
német neveléstudomány egészen a hatvaI1as
évekig egyeduralkodó nagyhatású irányzatává
válik, és kiemelkedő szerepet játszik a hamlin
cas évek közepén kiadott hazai pedagógiai lexi
kon tudományos szeniléletének megalapozá
sában.

Ebben az időszakban kezdte el működését a
később "franktürti iskola" néven ismertté vált
tudóscsoport első generációja (a magyar szár
mazású MaIllil1eim Károly, Norbert Elias, Wil
hehll Reich, Ma" Horkheinler, Erich Fromm és
mások), akik a pszichoanalízis, marxizmus és
szocializmus alapelveire támaszkodva alakítot
ták ki a pedagógia későbbi fejlödését jelentős

mértékben befolyásoló ehnéleteiket, akik a

nemzetiszocializmus előretörése nyomáJI később
üldözöttként voltak kénytelenek elhagyni hazá
jukat. A hamlincas években bontakozott ki az a
két jelentős amerikai szociológiai irányzat - a
Herbert Mead és tanítványai nevéhez fiíződő

szimbolikus interakcionizmus és a Talcott
Parsons által kidolgozott struktÚIfunkcionaliz
mus -, aIllelyek majd a század második felében
gyakorohlak jelentős hatást az európai, ezen
belül elsősorban a német szociológiai, illetve
neveléstudományos gondolkodásra.

A hamlincas évek közepén megalkotott Ma
gyar Pedagógiai Le.-r:ikonban megjelenő tudo
mányos törekvések megértéséhez a pedagógia
fejlődésének általánosabb ehnélettörténeti vo
natkozásai mellett a magyar társadalom, illetve
tlldomány fejlődésének következő tendenciái
érclemehlek kiemelt figyehnet: l. Klebelsberg
konzervatlv reformja, amelynek keretében je
lentős lépések történnek az ország tudományos
életének, felsőoktatási rendszerének fejlesztésé
re; 2. a közoktatás és e=l párhuzanlOsall a pe
dagógusképzés húszas években bekövetkező tar
tahlli és szervezeti fejlesztése, és annak hatása a
neveléstudomány lnint egyetemi diszciplina fej
1ődésére; 3. a bekövetkező társadahni változá
sok hatása a korszak tudományos életének ala
kulására.

Az 1918-l9-es forradahllak, majd a vesztes
háborút követő triaI10ni békekötés nyomán kia
lakuló kilátástalan helyzet feloldását, a húszas
évek elejének fokozatos kOllSzolidációját nagy
mértékben elősegítette, hogy a Bethlen-kor
mány kultuszmÍ1lisztere az átfogó kultúrpoliti
kai progran1lTIal rendelkező, széles látókörű p0

litikus, Klebelsberg Kunó lett, aki a húszas évek
elején kibontakozó modernizációs program kö
zéppontjába a középosztály erejének növelésére
szolgáló OlYaIl konzervatív refom10t állított,
an1elyben a kultúra rendkívül fontos szerephez
jutott - egyrészt a Trianon sokkjából még fel
sem ocsúdó magyar társadalom "szellemi nép
gyógyításának" eszközként, másrészt pedig a
magyar társadalom belső szerkezetének lassú
evolúcióját, "konzervatív rnodemizációját" se
gítette elő. Klebelsberg a magyar társadalom
belső szerkezetének fokozatos és igen óvatos
átalakítását elsősorbaIl az iskoláztatás tartalmá
nak átalakításával, egyfajta "tudásberuházással"
kivánta megvalósítaIli. Ennek érdekében irányí
tása alatt 1922-1926 között megszervezték az
ország egységes tudományos intézményrendsze
rét. Állami támogatásban részesíterték az Aka-
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démiát, egységes szervezetbe vonták a múzeu
mokat, levéltárakat, felgyorsították az 191O-es
években megkezdett egyetemi fejlesztéseket
(Debrecen, Szeged, Pécs), illetve azok intézmé
nyeinek felépítését 1924-26 között elkezdődött

a középiskolák korszerűsítése, és 1926-28-ben
eddig példátlan mértékű népiskola építési prog
ram vette kezdetét

Ezzel párhuzamosan az 1920-as években
megtörtént a pedagógusképzés reformja is.
Megerősítették az immár ötéves tarútóképző stá
tusát A polgári iskolák középfokú jellegének
megtartását követően 1927-ben, a férfi és a női

képzés egyesítésével, a főiskolai képzést átszer
vezve az intézetet Polgári Iskolai Tanárképző

Főiskola elnevezéssel Szegedre költöztették. A
főiskola, mint a szegedi egyetem bölcsészkará
val kooperáló, önálló intézmény hanlarosilll a
hazai ta.Jlárképzés rangos és elismert intézmé
nyévé vált, mel)<llek gyakorló iskolája hamlin
cas évek legkorszerűbb európai és hazai mód
szertani törekvéseinek, a refonnpedagógia gon
dolatvilágának hazai népszerűsítésében és a ta
nárképzés gyakorlatába történő integrálásában is
kiemelkedő szerepet játszott. Az 1924. évi új
törvényi sz.abályzás nyomán minden hazai egye
tem bölcsészettudományi fakultása mellett létre
hozták a tanárképző intézeteket, melyek bizto
sították a középiskolai tanári pályára készülő

egyetemi hallgatók számára, hogy egyetemi ta
nulmányaik során szaktudományaik minden te
rületével tervszerü tanulmányi rendben megis
merkedhessenek. Ennek nyomful középiskolai
tilllári képesítést azok a valamely magyar tudo
mányegyetem bölcsészettudományi (bölcsészet-,
nyelv- és történettudományi, illetve mennyiség
ta.Jl-temlészettudományi) karára beíratkozott
rendes hallgatók szerezhettek, akik a ta.Jlárképző

intézet tagjaként legalább két középiskolai szak
tárgyat felvettek, és eredményesen részt vettek a
kijelölt egyetemi, továbbá tanárképző intézeti
előadásokon és gyakorlatokon.

A tudományos intézményrendszer és a tanár
képzés refomlja egyaránt jelentős hatással volt a
neveléstudomány egyetemi diszciplinaként tör
ténő elismerésére és a tudomány egyetemi intéz
ményes kereteinek fejlődésére. Ezzel kapcsola
tosan néhfu1Y konkrét pélck'l: Weszely Ödön az
ÚjOllliilll alapított pozsonyi egyetemü.nk: 1918
billl kinevezett professzora illlliak Pécsre telepí
tését követően 1923-billl megszervezte a könyv
tánal és laboratóriumokkal felszerelt egyetemi
Pedagógiai Intézetet, de hasonló intémlényesü-

lési törekvések jellemzik a szegedre költöztetett
kolozsvári egyetem, illetve a pozsonyiva1 egy
időben alapított, Mitrovics Gyula vezette debre
ceni egyetem munkásságát is. Mig a pesti egye
temen Lubrich professzori tevékenységének ide
je alatt (1870-1900) összesen négyen szereztek
pedagógia és rokontudományaiból magántanári
habilitációt, addig Fináczy professzori ténykedé
se idején (1900-1930), illetve a lexikon megje
lenésének időpontjáig (1935-ig) 14 személyt ké
pesítettek magántanáná. A hamllncas évek ele
jén a filozófia és pedagógiai nyilvfulos ta.Jlárai
mellett általábilll még hat-hét magántanár hir
dette meg pedagógiai témájú előadásait, de a
hallgatóknak ebben az időben lehetőségük volt a
ta.Jlárképző intézet által meghírdetett elnléleti és
módszertani stúdiumok látogatására is. Az egye
tem pedagógia professzorai tudományos elis
mertségétje.l?i, hogy szinte rnindannyian (a pes
ti professzori cimet csak néhány hónapig viselő

Weszely Ödön kivételével) elnyerték az akadé
miai tagságot (Lubrich Agost, Fináczy Emő,
Komis Gyula, Prohászka Lajos).

A Klebelberg reformjával párhuzamoSilll je
lentős átalakulás vette kezdetét a hazai tudomá
nyos életben is A sZiÍZ<.'ld első évtizedeire jel
lelnző illlalitikus szociológiai írányultságú elem
ző, leleplező törekvéseket felváltott:l.k a szinteti
záló, megőrző, a változatlant, az abszolútlffilOt
kereső irányzatok. Újra előtérbe kenilt a görög
klasszikus filozófusok lTIlmkásságának az illltik
kultúra hagyományainak 1mtatása (Pauler Akos,
Brandenstein Béla, Kerényi Károly), illetve a
német filozófia nagy alakjai, elsősorban Kant és
Hegel újrafelfedezése. A századforduló utáni
időszaha jellemző szociológiai érdeklődés visz
szaszorult, illetve jelentésmódosuláson ment át;
a társadalmi témák nemzeti síkra terelődtek, a
filozófiában is téma lett a nemzeti sajátosságok,
a magyar lelkiség vizsgálata (Dékány István,
Prohászka Lajos, Karácsony Sándor). A har
mincas években ismét széles körben jelentkező

szociális téma azonbilll nem elsősorban elméleti
síkon, nem refomler szellemű szociológiai és
filozófiai írásokban, hanem a gyakorlat szintjén,
a szociográfiábilll, falukutatásbilll és a népi moz
galomban vált gyakorlati realitássá. A korabeli
magyar szellemi élet egészére a legerőteljesebb

hatást a kiilföldi kultúrfilozófiai művek fejtették
ki; például Oswald Spengler nagy hatású műve,

A nyugat alkonya, Ortegától a Tömegek lázadá
sa, továbbá a holland Huizinga művelődéstörté

neti írásai, valillllÍnt a hazai neveléstudomány
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arculatát is kialakító német szellemtörténet je
lentős alkotói, elsősorban Dilthey, Spranger
mlUlkái.

Az 1932-1936 között kiadásra keIiilő első

nagyszabású, tudományos igényű pedagógiai le
xikont vizsgálva aImak három alapvető jellem
zője emelhető ki: l. A kiadvány tudományos
sZÍllvonalának jelentős növekedése, aIni a szer
zők szakInai összetételében és kvalifJkációjábaIl
is érzékelhető. 2. Tudományos szemléletmódjá
baIl a szellemtörténeti orientációjú német kul
túrpedagógia dominaIlciája a legszembetűnőbb.

3. A mlUlka egészére jellemző szakszerűség, a
többi korabeli, a neveléstudománnyal valaIni
lyen szinten kapcsolatbaIl álló tudományterüle
tek (aIltropológia, a szociológia és pszichológia
különböző irányzatai és sf.emélyiségei) objektív
bemutatására irányuló törekvés.

A lexikon leginkább szembetűnő jellemzője

az mmak szakJ:nai sZÍllvonalát reprezentáló szer
zők tudományos kvalifIkációjának jelentős mér
tékií növekedése, aIllinek fóbb tendenciái né
hány számszerűsíthető adattal is érLékeltethetők.

A kiadvány közel 200 fos alkotói gárdájából
tízen az akadénúa tagjai (például Balmlyi
György piarista történész, Dékány István szocio
lógus, Fináczy Emő, az ismert neveléstörténész,
György Lajos erdélyi irodalomtörténész, Gom
bos Albin középiskolai tanár, Konús Gyula,
Négyessy László, Hegedüs István), húsz személy
egyetemi tanár, további tíz pedig egyetemi ma
gántmlár, aIlÚ az összes szerzők közel 20 %-át
jelenti.

A százalékarányok meggyőzően bizonyítják,
hogy a lexikon szerzőinek többsége a magyar
hldományosSclg ,,1naIldarinja"; egyetemi és fóis
kolai tmlárok, magántmlárok, vezető mirúsztéri
mm tisztviselők köréből keIiilt ki (45 %); továb
bi 20 %-ot a hazai alkotó értelnúség körébe tar
tozó középiskolai taIlárok tesmek ki. A felU1
maradó 35 % a pedagógus szabna alsóbb isko
latípusaihoz kapcsolható, 15 % a rendkíviil je
lentős gyakorlati potenciált jelentő, pedagógiai
szempontból kirnagasló ehnéleti és gyakorlati
felkészültséggel rendelkező tanítóképző intézeti
taIlárok aránya, és mintegy 20 % a polgári is
kola, a népiskola, a gyógypedagógia különböző

irltémlénytípusaibml és az alapfokú szakképzési
intézményekben tevékenykedő gyakorló peda
gógusok aránya. Ebből az utolsó két csoportból
nem csekély azon gyakorló pedagógusok száma,
akik a hilönböző refonniskolák, illetve a gyer
mektanulmány kiilönböző irltézményeiben tevé-

kenykednek A kiadvány szakmai színvonalának
további fokmérője, hogy mmak szerzői között a
hazai tudományosság jeles képviselői mellett a
nemzetközi hJdományos élet több kiváló - első

sorbaIl német - szaktekirltélye (például Czer
mak Bécsből, SpraIlger és Schlennner Berlirl
ből, Kupper Zürichből, Lochner Nümbergből,

Lohrer MaIlnheimbőI) is képviselteti magát.
KorábbaIl már több vonatkozásban is utalhmk

arra, hogy a lexikon szemléletmódjára legirl
kább a német kultúrpedagógia egészének, és
ezen belül armak egyik legkiválóbb képviselő

jének, Eduard Sprmlgemek a személyes hatása
a legszámottevőbb. Ez a hatás egyrészt magya
rázllató a korabeli magyar tudományosság egé
szére jellemző, korábbml már bemutatott szel
lemhldományos orientációval, aIni a magyar fi
lozófia és pedagógia olYaIl kiváló képviselőinek

mlUlkásságábml is kirnutatható, mint Fináczy
Emő, Konús Gyula, vagy Weszely ödön. Ez
azonbaIl szoroSaIl összefiigg a lexikon készítésé
ben oroszlánrészt vállaló Prohászka Lajos szel
lemi orientációjával, aki 1924-ben és 1927-ben
ösztöndíjasként a berlilú egyetenlen Spranger
taIÚtványaként filozófiát és pedagógiát hallga
tott, s a német iskolaügy egyéb kérdéseivel fog
lalkozott, majd 1926-bml és 1928-baIl saját
költségén Münchenben és Freiburgban további
tanuhnányúton vett részt. Ezek a Németország
bml eltöltött évek egy életre elkötelezték a né
met kuUúra és tudományosság mellett, és
Sprmlger hatására a német hldományos felfogás
jellegzetes irányzata, a kultúrfilozófia, illetve az
arra alapozó kultúrpedagógia legkiválóbb hazai
képviselőjévé tették.

A kultúrpedagógia közvetlen hatáSc'l fóképpen
az elsősorbaIl ennek szellemében tevékenykedő,

a lexikon segédszerkesztője Prohászka (fIlozó
fiai pedagógia, újkori nevelés története, alaki,
tárgyi képzés), továbbá Komis Gyula (kultúra,
btltúrpolitika) és részben Sprmlger (például
hlltúrfJlozófia, htltúrpedagógia) által írt ehné
leti pedagógiai szócikkekIlél érzékelhető, de a
kultúrpedagógia interdiszciplináris szemlélete,
hldományrendszerezési logikája áthatia az egész
mlmkát. Talán ezzel az erőteljes blltúrpeda
gógiai irányultsággal fugg össze, hogy a szak
könyv szerzői közül kirnaradtak a szegedi egye
tem olyml kiemelkedő repr=ntánSc'1i, mint a
német tudományosság Schleiennacher és
Natorp pedagógiai felfogásával rokonszenvező

SclmelIer István, Imre Sándor, és a sokoldalú
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tudományos mlmkásságáról ismert Mester Já
nos IS.

A mmlk:ában jól éI7.éklehető az 1920-as évek
neveléstudományi, illetve pszichológiai fejlő

désnek néhány to,vábbijellegzetes tendenciája: a
továbbfejlődő gyelllleh.i.anulmány törekvése
ezen új pszichológiai eredmények gyemlek
szempontú elemeinek integrálása, az új h.lltatási
eredmények hatására vizsgálati körének kibővü

lése és a gyemleh.i.anulmányból ifjúságtanul
máImyá, majd a hannincas években korszen:í
gyemleklélektanná történő átalakulása. Ezzel
párhuzamosan ebben az időben Európa-szerte
már egYTe nagyobb száInban tevékenykednek
azok a pszichológusok, akik nem CSUpáIl egy
előtérbe helyezett gondolat (viselkedés, tudatta
lan, egészek) keretében jutnak el a gyemlek és
ifjú íejlődésének kérdéseihez, hanem egész
munkásságukat vagy pszichológiájuk egy részét
erre a telületre összpontosítják, lnínt pl. Biihler,
Piagel, Wállon. Náhmk ez a lexikon elkészíté
sében és szemléletének kialakításában kiemel
kedö szerepet vállaló Bognár Cecil, Kenyeres
Elemér és Vál1.;onJii Hildebrand Dezső, a ma
gyar pedagógiai léleh.ian megteremtőjének

nllUlkássága kapcsán figyelhető meg.
A lexikon pszichológiai és filozófiai, valamint

a korabeli pedagógiai irányzatokat bemutató
szócikkeinek nagy része Várkonyi I-Iíldebrand
Dezsö nevéhez fiíződik, aki szegedi egyetemi
tanálTá - az első hazai pedagógiai pszichológiai
tanszék élére ~ történő kinevezését (1929)

megelőzően két éven át a párizsi Sorbonne-on
folytatott filozófiai és pszichológiai tanulmányo
kat. A reforrnpedagógia különbözó irányzatai
nak objektív bemutatását az a Kenyeres Elemér
végezte, aki európai kitekintését 1926-1927 kö
zött, a refollnpedagógia és a gyellnektanuhllány
egyik legjelentősebb európai központjában, a
genfi egyetemen és a Claparede vezette
Rousseau Intézetben szerezte, amely tudomá
nyos iskola mlUlkatársai között szánlos európai
hírü neveléstudós (Bovet, Dottrens, Ferriere)
társaságában a korszeru gyerrneklélektan egyik
legjelentősebb személyisége, Jean Piaget is te
vékenykedett.

Ez a néháIlY példa is éI7.ékeltetí taláIl, hogy a
lexikon szerzői gárdájának tudomáIlYos felké
szültségét, a legkiválóbb korabeli nemzetközi
tudomáIlYos miUlelyekhez fiíződő élő, lnínden
napi mlmkakapcsolaÍ<'Ínak intenzitását. Emlek is
köszönhető, hogy az 1930-as évek közepén ké
szített, a korabeli magyar neveléstudomáIlY
európai színvonalát reprezentáló Magyar Peda
gógiai Lexikon máig sem veszített aktualitásá
ból, az abban található tudomáIl)'os igénnyel
írott szócikkek bíztüs alapot, kiindulási pontot
jelentenek, s a tudományos igényesség és filoló
giai pontosság vonatkozásában is etalont nyújta
nak mind a közelmúlt, nOOd pedig napjaink ma
gyar pedagógiai lexik01~ainak szerkesztői és
szerzői száIllára egyaránt.

Németh Ambits
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