A következő tanulmányok több éves nemzetközi, német-magyar
OTKA kutatási projekt (T 037337) legújabb, magyar vonatkozású
eredményeinek felhasználásával készültek. A projektben résztvevő
kutatók: Kiss Endre, Mikonya György, Németh András (ELTE);
Pukánszky Béla (Szegedi Egyetem); Ehrenhard Skiera, Andreas von
Pronczynsky (Universität Flensburg).
2002-ben kezdõdõ kutatás abból a hipotézisbõl indult ki, hogy a múlt század hetvenes-nyolcvanas éveitõl kezdõdõen (az egyes országokban némi fáziskülönbséggel) létrejött egy új civilizációs alapzat, olyan vezetõ ideológiák és gondolkodási
módok rendszere, amelyek az emancipáció különbözõ felfogásaival kísérletezve az egyének, az individuumok, az emancipált szuverén emberek világát próbálták fölvázolni.
Ezek a kísérletek természetesen „önmegvalósítási” akciók voltak, de emellett teljes joggal társadalmi reformként is értelmezhetõk. (Jóllehet az egyén nem kizárólag csak a társadalomban képes az önmegvalósításra, az egyéni önmegvalósítás társadalmi modellként
értelmezve már társadalmi, ha nem is össztársadalmi problémává válik.) A kutatók – a témával kapcsolatos hazai és nemzetközi szakirodalom eddigi kutatási eredményeire (1)
alapozva – abból a feltételezésbõl indultak ki, hogy a társadalmi reformtörekvésként elgondolt egyéni önmegvalósítási modellek kényszerítõ erõvel vezetnek el mindazokhoz a
pedagógiai reformtörekvésekhez, amelyeket a pedagógiai szakirodalom reformpedagógia elnevezéssel szokott összegezni.
Ezek a reformtörekvések szoros kapcsolatban állnak a fentiekben jelzett emancipációs törekvések ideológiai hátterét jelentõ különbözõ kultúrakritikai megnyilvánulásokkal,
amelyeknek a legfontosabb szellemi bázisát egyrészt az angol-amerikai esztéticizmus és
személyiség-idealizmus jellegzetes képviselõi (Carlyle, Morris, Ruskin, Carpenter),
másrészt Nietzsche jelentették. Ennek hatására a század utolsó évtizedeiben egyre szélesebb körben jelenik meg egy sajátosan új mentalitás, amelynek közös elemei mind a különbözõ életreform-mozgalmakban, mind pedig az azokkal szoros kölcsönhatásban kibontakozó pedagógiai reformmozgalmakban fellelhetõk.
Ezek a törekvések a korszak mûvészeti mozgalmainak eszmei támogatása mellett, illetve azokkal gyakran szorosan összekapcsolódva vezettek el a század elsõ jelentõs „ellenkultúra” mozgalmához, amely a korszak magas szinten prosperáló, jóllehet konjunkturális ciklikussággal fejlõdõ ipari társadalmának gazdasági sikertörekvéseivel szemben
keres a nagyvárosi életmód negatív hatásai elõl menekülõk számára az élet mindennapjaiban és mentális szinten egyaránt jelentkezõ alternatívákat. Az ebben az idõben megjelenõ, új életforma keresésére irányuló romantikus ihletésû utópiák közös alapmotívuma
a természethez, illetve a természetes életkörülményekhez való visszatérés vágya, továbbá az ember belsõ világának feltárására és az abban zajló történések kifejezésére irányuló törekvés. Ez megjelenhetett az élethez és a világhoz való irracionális viszonyulásban,
az emberi, továbbá a férfi-nõ kapcsolatok természetességének, az élmények eredetiségének, illetve közvetlenségének keresésében, a bensõségesség, önálló egyéniséggé válás
iránti vágyban, illetve az életmegnyilvánulások természetes módon történõ kifejezésének
igényében, a konvencionális szokásokkal szakítani kívánó különbözõ lakás-, életmód- és
testkultúra mozgalmakban, a korabeli természet- és környezetvédelmi irányzatokban, továbbá a természetgyógyászat és a vegetáriánus, valamint a földmûvelési-, illetve öltözködési reform törekvéseiben. Ez fejezõdik ki a kertvárosi lakónegyedek és kertmûvelõ
telepek alapításában, alkoholellenes és egyéb reformkörök, továbbá a különbözõ teozó-
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fiai, spiritualista és okkultista csoportok létrehozásában, amely közösségek mindegyike
valamilyen módon alternatívát jelent a modern világgal, a nagyvárosi életformával szemben. Ebbõl adódóan a különbözõ életreform-mozgalmak eszmei háttere is rendkívül sokszínû.
Ezeknek a törekvéseknek a sokszínû, gyakran reflektálatlan recepciója jelentõs mértékben hozzájárul az ebben az idõben jelentkezõ pedagógiai reformmozgalmak különbözõ gyermekmítoszaihoz és új alapokon nyugvó, néha szélsõséges nevelési ideológiáihoz,
azonban némi fáziseltolódással e törekvések elvezetnek majd több különbözõ maradandó értékû, szélesebb társadalmi léptékben is tért hódító iskolapedagógiai újítás, máig
életképes, úgynevezett reformpedagógiai koncepció kikristályosodásához.
A következõ tanulmányok a 2004. október 4–7. között Egerben, a fentiekben részletezett kutatási projekt keretében – német, osztrák, svájci, holland és magyar szakemberek
részvételével – megrendezett ,Reformpädagogik und Lebensreform in Mitteleuropa –
Ursprünge, Ausprägung und Richtungen, länderspezifische Entwicklungtendenzen’ címû
nemzetközi szimpózium magyar vonatkozású elõadásainak szerkesztett változataként jelennek meg.
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