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Imre Sándor 

 

A nemes érzületre való nevelés 

(erkölcsi nevelés) 
 

Részlet a szerző Neveléstan című művéből 
 
A nemes érzületre nevelés kifejezése az erkölcsi nevelés többféle 

részletének közös rendeltetését jelöli meg. Főeszköze gyakorlás és példaadás, 
de gondozásra és oktatásra is szüksége van. Az iskola szelleme nyilatkozik 
abban, mennyire hatja át az erkölcsi nevelés gondolata az iskolai munka 
mindenik részét, a test és az értelem nevelését is. 

 
1. A nemes érzület és az erkölcsi nevelés 

 

Az értelmi fejlettséget a világban való tájékozottság és az állásfoglalás 
önállósága mutatja, az erkölcsi fejlettséget pedig az állásfoglalást, cselekvést 
irányító szellem. Ez lehet alantas, lehet emelkedett. Az erkölcsi  nevelés arra 
törekszik, hogy emelkedetté tegye: az egyéni cselekvés mozgatói között a 
magasrendűeket juttassa uralomra, ezzel a közösség életében az erkölcsi rendet, 
azaz a kölcsönös jóakaratot és segítést, az együttes munka készségét, az igazság 
és becsület érvényesülését megalapozza. A tudatosság kifejlesztése ehhez 
mellőzhetetlen, de maga nem dönti el a cselekvés irányát, jóllehet ennek 
közvetlen megindítója, az elhatározás, értelmi munka. Ezt azonban megelőzi, 
irányítja, kíséri valamely érzelem; az akarás lefolyásában az a döntő: milyen fajta 
érzelemnek van valakin legnagyobb hatalma. Az uralkodó érzelem nemcsak az 
egyes cselekvéseket, hanem ezek láncolatát, az egész tevékenységet szabályozza; 
nem egy-egy pillanatban irányít, hanem állandóan, s gondolkodásnak és 
törekvésnek határozott színt ad. A teljes áthatottságnak ez az állapota az 
érzület. A nemes érzületben jóindulat, igazságszeretet, becsületérzés uralko-
dik; ekkor az ember ura lett ösztöneinek, érzelmi élete tisztult, képzeletét, 
akarását öntudatlanul is magas szempontok irányítják; benső életének és a külső 
világnak minden jelenségéről tudomást szerez, de érvényesülni csak azt engedi, 
ami tiszta felfogásával, finom ízlésével egyezik. Az érzület a cselekvés állandó 
forrása; a nemes érzület az egész magatartást, életfelfogást, életmódot, a 
közösség életében való részvételt emelkedett szelleművé teszi; erkölcsös élet 
csak nemes érzületből fakadhat. Az erkölcsi nevelés: az érzületnek, a 
tevékenység nemes irányának megalapozása, rendszeres fejlesztése és 
állandósítása; ezzel segíti elő a személyiség teljes kifejlődését, vagyis a 
tudatosság és nemesség egybeforrását. 
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2. Az erkölcsi nevelés közvetlen feladata 

 

A nemes érzület kialakulását is, mint az egészség biztosítását és az 
önállóság fejlődését, kétféle, védő és fejlesztő munka szolgálja: óvni kell az 
erkölcsi érzék szépségét s elősegíteni az érzelmek nemesedését, az erkölcsi 
érzék és irányelvek kifejlődését. Ez a feltétele a nemes érzület állandóságának, 
az erkölcsi törekvésnek. 

Az erkölcsi  érzék védelme közvetve, az elme és az egész szervezet 
védelme útján történik; gondolni kell reá már akkor is, amikor a szellemi élet 
alig indul, mert a test gondozásának módja (elpuhítás, edzés) az érzelmek 
későbbi nyilvánulását készíti elő. Nem tudhatjuk, kivel milyen erkölcsi minőség 
csírái születtek, de tudjuk, hogy ezek a csírák a jó és a rossz irányában egyaránt 
alakulhatnak, s ezért a test ápolása, az elme védelme, a környezet erkölcsi 
tisztasága által gondoskodni kell arról hogy a jó iránti fogékonyság megmaradjon. 

Az érzelmek nemesítése az alsóbb és magasabb rendű érzelmek 
harcában azok erejének fokozása, amelyek nem a testi élet közvetlen 
szükségleteiből erednek (érzéki érzelmek). A gyermek eleinte csupán az érzéki 
(kellemes-kellemetlen) hatás iránt fogékony, majd a külső világ tárgyaival és 
személyeivel egyre többféle vonatkozása alakul ki, a másokra való tekintet a 
természetes önzést korlátok közé szorítja, a közvetlen érdek mellett szóhoz jut 
egyéb értékelés is, a kezdetben feltétlen erejű érzelmi indítás mintegy belső 
ellenőrzés alá kerül, a helyes s helytelen tudattalan küzdelme tudatossá válik. Ez 
a folyamat az elme művelődésével együtt jár: csak az művelt ember, aki ismeri 
saját érzelmi világát is, s nemes és alantas, tisztult és zavaros érzelmek között 
önkéntelenül is a felsőbbrendűt követi. A nevelés akkor halad ebben az 
irányban, ha táplálja a nem közvetlen érdekű érzelmeket, kifejleszti az 
önuralom, önbírálat képességét, az erkölcsi értékelés hajlandóságát, ezzel 
tudatossítja az érzelmi életet s a lelkiismeret szavának döntő súlyt ad. 

Az erkölcsi  érzék kifej lesztése  mértéket állít a lelkiismeret elé. 
Akiben ez az érzék fejletlen, csak a közvetlen indításra figyel, és cselekvésének 
legközelebbi eredményére gondol: akiben fejlett, mindent számbavesz, ami a 
dologra tartozik, távoli következményeket és ellentétes érveket is mérlegel. 
Ebből látszik, hogy az erkölcsi érzék fejlettsége a gondolkodás fejlettségét 
feltételezi; a gondolkodás eredményében meg csak akkor nyugszunk meg, ha az 
értelmi munka során kialakuló igazságérzés megengedi. Az erkölcsi érzék 
kifejlődése: az érzelem és gondolkodás egyensúlyának kialakulása. Aki pusztán 
logikai úton határozza el magát, lehet, hogy egészen jogosan, de esetleg nem 
erkölcsösen cselekszik; aki csak érzelmeire hallgat, talán jót akar, de 
megeshetik, hogy kárt okoz. Fejlett erkölcsi érzékű emberben az igazság értelmi 
érzelmének kétségtelen erkölcsi jellege érvényesül, sem az érzelmek túláradását, 
sem az érzéketlen ridegséget nem engedi meg; az érzelmek fegyelmezettsége út-
jába áll minden cselekvésnek, amelyet később a megbánás követne. Az erkölcsi 
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nevelés ezt a fegyelmezést, az érzelmi és értelmi tudatos egybekapcsolását vég-
zi, ha az emberben a felelősséget, ennek tudatát és érzését kifejleszti. 

Erkölcsi  irányelvek azok a végső tételek, amelyek valaki 
cselekvésében mindig feltalálhatók, mert elhatározását következetesen 
irányítják. Az elv valamely eszme uralmát jelenti; az erkölcsi eszme az egyénnek 
a közösséggel, igazsággal s becsülettel való viszonyát jelzi. Az erkölcsi irányelv 
kifejlődése tehát abban áll, hogy kialakul az érzelmi élet rendje: mi erősödik 
meg valakiben, mit tart felsőbbnek, értékesebbnek, életével megvalósítandónak, 
mi elégíti ki, mi ad neki lelki nyugalmat. Itt is nyilvánvaló az értelmi fejlődéssel 
való összetartozás: az erkölcsi irányelv az életfelfogás, világnézet talajában 
gyökerezik; az erkölcsösség: az uralkodó gondolatnak tevékenységben 
valósulása. A nevelés az erkölcsi eszmét sem adhatja át készen, de az feladata, 
hogy kialakulását vezesse. Ha sikerül a növendéket arra szoktatni, hogy a külső 
világot és önmagát magas szempontból figyelje, elhatározásában eszményi 
célhoz alkalmazkodjék, akkor az erkölcsi irányelvek kifejtése az akarás nemes 
irányát állandósítja, vagyis megalapozza a jellem erkölcsi szilárdságát, s ezzel az ember 
benső szabadságát. 

A jó iránti fogékonyság, a lelkiismeret szavára hallgatás, a felelősség 
átérzése és a jellem erkölcsi szilárdsága azt idézi elő, hogy az ember nem nézi 
elégedetten önmagát, hanem iparkodik benső értékét fejleszteni. A tudatos és 
nemes jellem tisztában van azzal, hogy állandó a küzdelem ösztönök és 
magasrendű érzelmek között, állandóan ébernek kell tehát lennünk magunkkal 
szemben; minél nemesebbé fejlődött valaki, annál magasabban látja maga előtt 
élete eszményét, annál többet kíván önmagától. A nevelés az erkölcsi 
törekvés  állandóságát azzal biztosítja, ha gyakorolja az önvizsgálatot, 
rendszeresen teret enged az önnevelésnek, megerősíti a javulás, nemesedés 
vágyát. Ebben a gondolatban, a jóra való törkvés állandósításában egybefolyik az 
erkölcsi nevelés minden feladata. E törekvés ereje a személyiség állandó 
fejlődését biztosítja. 

 
3. Az iskolai erkölcsi nevelés körülményei 

 

Az iskola helyzete az erkölcsi nevelés tekintetében a legnehezebb. 
Előzmények. A tanuló erkölcsi hajlamait az addigi élet már kialakította, 

érzületének határozott színezete van (pl. nyíltság vagy bizalmatlanság), kedélye 
derült vagy nyomott, ízlése finom vagy durva, képzeletének már megvan 
bizonyos sajátossága, akarata erős vagy minden idegen akaratnak enged stb. Az 
iskola hatása az így megszabott kereteken nem terjedhet túl, s ebben a körben 
is az a feltétele, hogy a tanító megismerje, vajon a növendék erkölcsi 
minőségéből mi lehet öröklés (természet), megszokás (második természet), 
pusztán külsőség (modor), s mi vált már állandóvá, azaz a jellem alkotó 
elemévé. 



 

107

Egyidejű hatások roppant tömege éri a növendéket benn az iskolában és 
azon kívül. Az iskola szelleme vagy egy-egy tanító igyekezete más tényezők 
szándékos vagy önkéntelen hatásával sokszor összeütközik, s az egyenletes 
erkölcsi fejlődést nemcsak az iskolával szántszándékkal ellenkező hatások 
nehezítik meg, hanem sokszor még inkább azok, amelyek az iskola 
törekvéseivel szemben közönyösek. Az iskolai erkölcsi nevelés nagyrészt csak 
hatások ellensúlyozása, sokszor nagyon bizonytalan jelek alapján. Néha nem is 
sikerül, pl. ha a család az iskola kijátszását megengedi vagy elő is segíti, vagy 
amikor tanulótársak ellentétei kívülről erednek (pl. egy tanuló vonzódik a 
másikhoz, de családja vagy a társaság óvja tőle, mert annak a családja más 
társadalmi osztályhoz, párthoz vagy felekezethez tartozik). Különös erejű a 
tanulótársak s a felsőbb osztályos tanulók hatása. A kortársak és kevéssel 
idősebbek példája közvetlenebb, mint az idősebbek és feljebbvalók 
utasításainak követése. A tanulók fogékonysága élénk, de rkölcsi érzéke még 
nem erős annyira, hogy minden idegen hatást kellően értékelni tudjon. Nem 
elég az iskolának tudnia, hogy mi minden hat és hogyan hat vele egy időben, 
hanem arra kell törekednie, hogy minden egyes növendéket életkorának és 
erkölcsi fejlettségének megfelelően védje a károsnak ítélt hatásoktól. 

A tömegnevelés ezt az egyénies elbánást itt még nehezebbé teszi, mint akár 
testi, akár az értelmi nevelésben, mert az erkölcsi tulajdonságok s kivált ezek 
módosulásai nem olyan könnyen tűnnek szemébe az idegennek, mint az 
egészségi állapot vagy az értelmi fejlődés jelei. Ezért sokszor homályban marad 
egy-egy titkolt hiba, még többször egy-egy rejtett érték; az észre nem vett hiba 
gátlás nélkül nő, a mellőzött érték könnyen elsorvad. S az egyenlő elbánásnak 
fontos, de néha mereven alkalmazott elve szinte útjába is áll az egyéniség 
erkölcsi elemei felismerésének, pedig itt van rendkívül sok, finom különbség, s 
az érzékenység nemcsak sebezhető felületet jelent, hanem a tervszerű fejlesztés 
fogantyújául is használható. Egyenlően bánni csak egyenlőkkel szabad; az 
általánosítás itt is veszedelmes: a meg nem érdemelt általánosító dicséret baj, a 
mások miatt kapott méltatlan dorgálás még inkább. A tömegnevelés azonban 
itt mégsem okoz akkora kárt, mint a nevelés másik két ágában, mert az 
általános erkölcsi irányítás mindenkinek javára válik, az erkölcsi érzéket erősíti; 
ami meg egyes esetekre vonatkozó figyelmeztetés, jutalmazás, büntetés, annak 
úgyis csak egyetemes tanulságai tartoznak a közvetlenül nem érdekeltekre. Az 
iskolai nevelésnek egyik előnye, hogy sokféle alkalom kínálkozik erkölcsi 
értékesítésre; elejét kell venni azonban annak, hogy ezek az esetek káros 
forrásai legyenek.  

Az iskola hatása az erkölcsi fejlődésre, az érzület nemességének 
kialakulására teljesen kedvező taroznék lenni, de nem mindig az. Eszményi 
alakjában az iskola rendszeres munkát, állandó szorgalmat kíván; az oktatás 
erkölcsi célzatú és tartalmú; a tanítók, ha különfélék is, mindig nagy célokra 
néznek és eszményért dolgoznak, minden lépésüket nemes érzület irányítja; az 
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iskolai rend önfegyelmezést, kötelességteljesítést kíván, s a közösségbe való 
beilleszkedést észrevétlenül is elősegíti, egyéni érték érvényesülésére, gyengeség 
felismerésére, hiányok pótlására ad alkalmat és ösztönzést, a tanulók 
szervezetei pedig a szabadabb tevékenységre, kezdeményezésre, felelősség 
önkéntes vállalására nyitnak teret. Ez általában minden növendékre kedvező 
lehet, de az egyéniség itt is sokat számít. Egyesekre nézve szerencse, ha 
családjuk tanácstalan, rendetlen vagy léha életéből az iskola céltudatos, nemes 
rendjébe kerülnek; másokra veszedelem, ha az otthoni, egyenletes hatás alól 
sokféle benyomás zűrzavarába jutnak; a megszabott munka és aprólékos rend 
az önálló ítélést feleslegessé teszi, az erkölcsi érzék fejlődését nemcsak segíti, 
hanem gátolja is; a tanulókban iskolai sorsuk nem ritkán olyan érzületet fejleszt, 
amely az iskolától elidegeníti őket; a felügyelet nélkül maradó idő néha nagy 
bajok kiindulása; az együttélés hatalmaskodást, törtetést, pártoskodást 
fejleszthet. Az iskola szervezetével járó ilyen és hasonló károkat csak a tanítók 
előzhetnék meg vagy csökkenthetnék, de a tanítók emberek, tévednek s 
gyengeségeik akaratlanul ártanak. A jó hatást erősíti, a károsat csökkenti, ha a 
tanítóknak határozott szempontjaik vannak. 

 
4. Az iskolai erkölcsi nevelés szempontjai 

 

a) Az erkölcsi nevelés nem külön munka, hanem az iskola szellemének 
folytonos hatása; az erkölcsi minőség sem különálló vonás, hanem mindenben 
jelentkező egyetemes sajátosság. Ezért az iskolai életnek mindenestől 
alkalmasnak kell lennie arra, hogy a növendék érzületét kedvezően alakítsa. 

b) Ami a felnőttnek a nemzet, a növendéknek az a közösség az iskola; itt 
jelentkező  és fejlődő sajátságai a nemzet életének alkotó és alakító elemei, az 
egyén erkölcsi alakulása a közösség szellemének alakulását is jelenti. Az iskola a 
növendékben mindig a leendő felnőttet látja, olyanná igyekszik alakítani, 
amilyen tagokra a nemzetnek szüksége van, s amilyen tulajdonságokkal az 
ember saját érdekét is legjobban szolgálhatja. Egyén és közösség érdekének 
látszólagos ellentéte az erkölcsi nevelésben eltűnik: a fejlődés külső 
kötöttségből a benső szabadság, vezetettségből az önállóság felé halad. 

c) Az érzelmi életnek egyetlen nyilatkozása sem mellékes az erkölcsi 
fejlesztés szempontjából, de erkölcsről csak ott lehet szó, ahol már különbséget 
tud tenni valaki a jó és rossz között. Az erkölcsi fejlődés nagy ingadozások 
között halad, az ekölcsi tudatosság lassan mélyül. Az iskola arra törekszik, hogy 
a növendék tudatosságát kiterjessze mindenik életkorban magatartásának 
minden olyan elemére, amelyre nézve a következmények elgondolása már 
megvárható, s határozott eszményével szilárd mértéke lehessen a növendéknek 
önnmaga megítélésére. 

d) Az erkölcsösség cselekvésben nyilvánul meg, de nem maga a 
cselekedet jó vagy rossz, hanem a szándék; a megítélés alapja nem a külső, 
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hanem a tartalom, nem a magaviselet, hanem az érzület. Az iskola arra 
törekszik, hogy a kettőnek, külső megjelenésnek és erkölcsi értéknek, 
modornak és érzésnek teljes megegyezését fejlessze ki. Az erkölcsi nevelésnek 
fontos szempontja, hogy a növendékre vonakozó ítéletét nem szabad 
véglegesnek tekinteni: nem szabad rossznak, erkölcstelennek, elvetemedettnek 
bélyegezni senkit, aki csak nehezen fékezhető, tudatlan vagy környezetétől 
tanult el olyasmit, ami rosszá teheti, ha az iskola nem segít rajta más irányú 
gyakorlással, s önbírálata mértékét nem emeli akként, hogy magatartásának 
értelmét megkeresteti és hatását eszére adja. 

e) Az iskolai nevelés eredménye abban tűnik ki: mennyire tudta az iskola 
szelleme a növendék erkölcsösségét maghatározni. Erre való törekvésében az 
iskolát az a szempont vezeti, hogy szellemet nem lehet átadni, csak 
kifejleszteni, a fejlődést pedig nem lehet kényszeríteni. 

 
                  
 
 

Forrás: Imre Sándor: Neveléstan. Bevezetés az iskolai nevelés munkájába. Budapest, 
1995, A magyar pedagógiai gondolkodás klasszikusai 3. OPKM. 
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