ÖSSZEFOGLALÓ
Harangi László – a művelődéskutatás és az andragógia mindenese
A XIX. század híres reformnemzedékének egyik
meghatározó egyéniségét, Fáy Andrást a „haza
mindenesének” nevezték. Ez az analógia kapcsolódik Harangi László, két év híján hat évtizedes
művelődéskutatói és andragógiai munkásságához,
amely kiterjed a magyar művelődéskutatás és az
andragógia majd minden területére – a hiánypótlásra vagy az új és még újabb szempontokra váró
területeire bizonyosan. Munkásságának kiemelkedő eredménye a magyar összehasonlító művelődéskutatás és -andragógia megalapozása, valamint az
önálló – 568 oldalon 288 szerzőtől 1862 címszót és
1740 enciklopédikus, átfogó, magyarázó, deﬁnitív
és kistanulmány jellegű szócikket tartalmazó – fel-

nőttoktatás és felnőttképzési lexikon megalkotásának kezdeményezése, és egyik főszerkesztőjeként a
lexikonalkotás irányítása. A lexikon jelentőségéhez
tartozik, hogy következetesen együtt alkalmazta a
művelődéselmélet és az andragógia szempontjait, amely szakmai konszenzuson alapult. Mindkét
sajátossága fontos lépés a magyar művelődéskutatás és andragógia történetében. A Harangi László
munkásságát szemelvényekként illusztráló, itt közölt tanulmányok előtt, a Szerzőt bemutató tömör
bevezető – az előbbieket kiemelve – az életműről
vázlatos áttekintést adhat, amely csupán érzékeltetni igyekszik Harangi László személyes jelentőségét.

SUMMARY
László Harangi, General Factotum of Research for Culture and Andragogy
András Fáy one of the decisive character of the
Hungarian reform generation in the 19 century was
called „General Factotum of the Country”. This
analogy can be applied to László Harangi’s for two
years are missing six decades research activity for
culture and andragogy, which has been included
almost all of the ﬁelds of the Hungarian research
for culture and andragogy, as well as more exactly
domains waiting for newer and newer approaches.
Outstanding success of his lifework is laying
the foundation the comparative research for culture and andragogy, as well as to take the initiative
in creation the Encyclopaedia of Adult Education
and Training comprising 1862 entries and 1740
encyclopaedic, comprehensive, explanatory, deﬁni-

tive and of minor essay character articles and as one
of the chief editors to manage encyclopaedia creation. It is to take an account of the importance of
lexicon that he systematically adopted jointly the
view points of theory and culture and andragogy
and it was further on based on professional consensus. Both of his attributions are important steps in
the history of the research of culture and andragogy. Prior to the present studies illustrating as selections from László Harangi’s lifework, the brief
introduction to author – emphasizing above mentioned – can give only an outlined survey on the life
creation, which endeavours to give an idea László
Harangi’s personal importance.
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