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A
filozófiától lassan különváló pedagó-
gia Európában a felvilágosodás idô-
szakában – a 17. század végén és a

18. század elsô felében – vált önálló tudo-
mánnyá. Míg a korábbi századokban peda-
gógiai kérdésekrôl a filozófiai problémák-
kal foglalkozó mûvek keretein belül esett
szó, addig az említett évtizedektôl kezdve
már önálló nevelés- és oktatáselméleti mû-
vek jelentek meg Európa fejlettebb, nyu-
gati régióiban.

Az európai felvilágosodás pedagógiai
eszméinek magyarországi jelenlétét, terjedé-
se sebességét és hatókörét rendkívül nehéz
megragadni. Hogyan, milyen csatornákon
keresztül jutottak el ezek az eszmék ha-
zánkba? Hogyan érvényesült hatásuk?

A szerzô kutatásai bizonyítják, hogy a
szigorú cenzúraviszonyok ellenére a jelen-
tôsebb felvilágosodott szellemû könyvek és
a korabeli Európa sajtójának termékei, me-
lyek az új, haladó eszmék hordozói és köz-
vetítôi voltak, elôbb-utóbb eljutottak Ma-
gyarországra. A fôúri könyvtárak könyvbe-
szerzôi, az Európa városait járó magyar uta-
zók, a külföldön tanuló diákok – leendô lel-
készek és tanárok – mindnyájan megrakott
könyvesládákkal tértek haza. Így az ország
legeldugottabb helységeibe is eljutottak ezek
a mûvek, melyeket természetesen nemcsak
tulajdonosaik, hanem a környéken lakó ér-
deklôdô értelmiségiek is elolvastak.

A felvilágosodás idôszakában, számos
esetben közvetítették a szélesebb közönség
számára a felvilágosult gondolatokat, a kül-
földi egyetemeken tanult papok a szószékek-
rôl, és a fiatal, a korszerû eszméket külföl-
dön magukévá tevô tanárok a katedrákról.

Elôttük a hazai igények is ismeretesek vol-
tak: a felvilágosodás pedagógiai eszméit a
magyar viszonyokra kívánták alkalmazni.
Mindenekelôtt ez a körülmény óvta meg
ôket az egyszerû kompiláció veszélyeitôl, ez
adja a mûvek kisebb-nagyobb fokú eredeti-
ségét, és ez az egyik fô oka annak, hogy a
magyar pedagógiaelméleti irodalom kezde-
ti eredményeit is érdemes számba venni és
megismerni.

Ezt a felfogást vallva Fehér Katalin mo-
nográfiája elsô ízben kísérli meg feltárni az
európai felvilágosodás pedagógiai eszméi-
nek magyarországi megjelenését és térhódí-
tását, és egyben a teljességre törekedve be-
mutatni a hazai nevelés- és oktatáselmélet
fejlôdéstörténetének elsô korszakát, minded-
dig feldolgozatlan levéltári, kéziratos és
nyomtatott források alapján, hitelt érdemlôen
bizonyítva, hogy nem száz évvel késôbbre
(mint ahogy azt Fináczy Ernô és ôt követ-
ve sok más neveléstörténész vallotta), hanem
e korszakra tehetô a magyar neveléstudo-
mány fejlôdéstörténetének elsô szakasza.

A bevezetô fejezet jól tájékoztató átte-
kintés a nemzetközi és hazai társadalmi,
eszmetörténeti és pedagógiai közegrôl. A kö-
vetkezôkben a szerzô felvilágosodáskori
magyar magán- és iskolai könyvtárak anya-
gának – a fennmaradt katalógusok és olva-
sói jegyzékek alapján történt vizsgálata után
– kimutatta, hogy bennük nagy számban
megtalálhatóak voltak a kortárs európai és
hazai szerzôk pedagógiaelméleti munkái.
Ez azt jelzi, hogy a magyar olvasóközönség
bizonyos rétegei, a fôurak éppúgy, mint a ko-
rabeli értelmiségiek, a 18. század utolsó
harmadában és a 19. század elsô felében

Neveléstudomány 
a felvilágosodás korában
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már mélyen érdeklôdtek a nevelés elméle-
ti kérdései iránt.

A tudománytörténeti forrásként csak az
utóbbi évtizedekben elfogadott sajtó nagy je-
lentôségét felismerve, elsôként a szerzô dol-
gozta fel a felvilágosodáskori hazai újsá-
gok és folyóiratok neveléselméleti írásait. A
Pozsonyban, 1780-ban indult magyar Hír-
mondó, a Magyar Kurír, a Hadi és Más Ne-
vezetes Történetek, majd a korszak ismeret-
terjesztô és enciklopédikus jellegû folyó-
iratai, a komáromi Mindenes Gyûjtemény,
a pesti Tudományos Gyûjtemény és a töb-
bi lap számos elméleti pedagógiai jellegû
írást közölt, melyek feltárása és feldolgozá-
sa alapvetôen új adatokkal járult hozzá nem-
csak a korszak nevelés-, de sajtótörténeté-
nek alaposabb megismeréséhez is.

A további fejezetekben a korabeli egyhá-
zi beszédeket, a fôúri magánnevelés kézira-
tos dokumentumait, kéziratban maradt ne-
veléstudományi elôadások anyagait, és nem
utolsósorban a nyomtatásban megjelent – ma
már sok esetben könyvészeti ritkaságként
számon tartott – pedagógiai kézikönyveket
és tankönyveket sikerült egyrészt megfele-
lô idôrendi, másrészt logikus tematikai ke-
retekbe foglalni. De ami ezeken túl a leglé-
nyegesebb: a szerzô kellô plaszticitással és
árnyaltsággal mutatja be a mûvekben meg-
jelenô pedagógiai elvek, gondolatok, elmé-
letek, rendszerek helyét mind a hazai, mind
a nemzetközi neveléstudományi fejlôdés
folyamatában, jól érzékeltetve a külföldi
korszerû pedagógiai áramlatok hatásait is.

Fehér Katalin monográfiája tartalmában
kiváló, hiánypótló munka, hiszen a felvilá-
gosodás pedagógiai eszméinek hazai meg-

jelenését, és ezeknek a magyar nevelés el-
méletére gyakorolt hatását teljességre töre-
kedve, mindeddig nem tárta fel senki.

Ahhoz azonban, hogy a kötet teljes képet
adjon a hazai neveléselmélet felvilágosodás-
kori helyzetérôl, mindenképpen sort kellett
volna keríteni annak a Pestalozziról és peda-
gógiájáról szóló, igen széles körûvé vált saj-
tóvitának a részletes ismertetésére is, amely
1816-ban a Hazai és Külföldi Tudósítások cí-
mû lapban közölt cikk alapján indult, széles
hullámokat vetve a hazai szellemi életben, és
amelybe más itthoni és külföldi lapok is be-
kapcsolódtak. Ugyancsak pedagógiai vonat-
kozások találhatók a korabeli viharos Kant-
vitába, amely a Tudományos Gyûjtemény
1817. évfolyamában kezdôdött, majd a veszp-
rémi Egyházi Értekezések és Tudósítások
hasábjain folytatódott 1822-ben.

Ilyen méretû összegzéseknél természe-
tes, hogy bizonyos – kevéssé fontosnak ítélt
– dolgokat el kell hagyni. Értékes része lett
volna a kötetnek a felvilágosodáskori írók
(például Bessenyei, Verseghy, Fáy) neve-
lésrôl vallott nézeteinek áttekintése.

A mû a szaktudomány mûvelôinek ér-
deklôdésén kívül számot tarthat a tanárok és
a gyermeknevelésünk múltja iránt érdeklô-
dô szélesebb közönség figyelmére is. A fel-
sôoktatásban nemcsak neveléstörténeti, ha-
nem sajtó-, tudomány- és mûvelôdéstörténe-
ti kurzusok hallgatói számára is hasznos se-
gédkönyvként szolgálhat.

FEHÉR KATALIN: A felvilágosodás pedagógiai esz-
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