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Felméri Lajos Székelyföldről indult tudós tanáregyénisége volt a kolozs-

vári tudományegyetemnek, cselekvő résztvevője a város közéletének, mond-
hatni egész Erdély tudományos-szellemi életének a XIX. század második felé-
ben. A székelyföldi szokásokra és hagyományokra, illetve székely eredetére és a 
székely ember sajátos jellemzőire gyakran hivatkozott munkáiban. Viszonylag 
szegény szülők  gyermekeként  Székelyudvarhelyen  született 1840. szeptember 
29-én. Szülei nehéz életkörülmények között éltek, ám szeretettel viszonyultak 
hozzá, lelkiismeretes ápolásban és gondos nevelésben részesítették. Elemi és 
gimnáziumi tanulmányait szülővárosának abban a református kollégiumában 
végezte, melyből a későbbiekben a Benedek Elek Tanítóképző Intézet alakult 
ki. Iskolai pályafutása alatt mindvégig kiemelkedő értelmességről, szorgalomról, 
jó magatartásról és kiváló tanulmányi eredményekről tett tanúbizonyságot. 
Ugyancsak Székelyudvarhelyen, a meglehetősen korán megmutatkozó és széles 
körben szétfutó érdeklődése által motiváltan, két éven keresztül egy, az akkori 
erdélyi református kollégiumokban megszervezett két éves filozófiai tanfolya-
mot is kijár, miközben, a megélhetés biztosításának céljával, magánnevelőként 
is tevékenykedik, gróf Haller József családjánál. Ezek után egyre élénkebben 
érdeklődik mind a filozófia, mind a gyermekek oktatása iránt, és az elkövetke-
zőkben e területeken szorgos tanulmányokat fog folytatni. 

1862–1863 között Sárospatakon, a többek között Comenius által to-
vábbfejlesztett református iskolájáról  híres városkában tartózkodik, ahova a 
nagy műveltségű Erdélyi János (1814–1868), a kiváló filozófus hírneve 
vonzotta. Erdélyi bölcseleti előadásai, filozófiai felfogása és egész tevékenysége 
nagy hatást gyakorolt a fokozott fogékonysággal megáldott fiatal Felmérire. A 
filozófus is felfigyelt az érdeklődő ifjúra, és az elkövetkezőkben hathatósan 
támogatta. Így például beajánlotta nevelőnek az akkori Borsod megyei 
alispánhoz (Szathmári Király Pálhoz), aki egyetlen fiának oktatását-nevelését 
Felmérire bízta. 1863-ban növendékével Budapestre költözik, ahol a protestáns 
teológiai főiskolán filozófiát hallgat, a tudományegyetemen pedig a bölcsészeti 
kar előadásaira jár. Közben Erdélyi Jánossal levelezés útján tartja a kapcsolatot, 
mely a filozófus haláláig tart. Három évi tudományegyetemi és kétévi teológiai 
tanfolyam után, 1866-ban Angliában és 1867 tavaszán Skóciában tesz 
tanulmányutat (Edinburgban közel fél évig irodalmi előadásokat hallgat, és 
beutazza a skót felföldet. Egyébként skóciai utazásáról értékes kis könyvet 
jelentet meg Sárosadat ki Patakon 1870-ben, Úti levelek Skóciából címmel, 
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dat ki Patakon 1870-ben, Úti levelek Skóciából címmel, melyben Szelestey László 
barátjának felajánlott levelek formájában (négy alcím alatt: Az angol nemzet és 
egyetemei, A skót főváros, A felföld és Glen Coe) írja le utazásának változatos állomá-
sait és élményeit. Érdeklődése még mindig többirányú, amennyiben filozófiai és 
irodalmi előadásokat hallgat, figyeli a parlamentarizmus működését, múzeumo-
kat és kiállításokat látogat, kirándul, színházi előadásokon és hangversenyeken 
vesz részt, a legújabb természettudományos vívmányokat és a lendületesen fej-
lődő angol ipar legjelentősebb teljesítményeit akarja megismerni. 1867 nyarán 
már a jénai egyetemre jár be, ahol filozófiai előadásokat hallgat. Később Fran-
ciaországba, Svájcba és Észak-Itáliába látogat, ahol  megismerkedik a tudomá-
nyok fejlődésének helyzetével, az iskolai oktatás állapotával, a kulturális élet 
jellegével, az általános civilizációs és életkörülményekkel. Ezek után ismét Né-
metországba utazik, ahol a heidelbergi és tübingeni egyetemeken filozófiai és 
esztétikai előadásokat hallgat. Nyilvánvalónak tűnik, hogy ezeken a tanulmány-
utakon szerzett maradandó élmények, változatos ismeretek és gazdag intellek-
tuális tapasztalatok döntő módon megalapozták, illetve kiteljesítették Felméri 
általános műveltségszférájának méretét, valamint többdimenziós (irodalmi, 
lingvisztikai, történelmi, társadalomtudományi, filozófiai, teológiai, esztétikai, 
politikai, művészeti stb.) szerkezetét. 1868 őszén meghívják a sárospataki főis-
kolára, ahol Erdélyi János elhunytával megüresedik a bölcsészeti tanszék. Fel-
méri itt a bölcseleti tárgyakat adja elő, kezdetben rendkívüli, majd egy évre rá 
már rendes tanári minőségben. Később az előadott tárgyak sorát kibővíti a pe-
dagógiával, ami egyértelműen azt mutatja, hogy a nevelési problematika elmé-
lyült tudományos megközelítését már ekkor tervbe vette. Minden jel arra utal, 
hogy sárospataki tartózkodása, illetőleg ottani oktatói tevékenysége alatt kez-
dett fokozottabban és célirányosabban érdeklődni a pedagógiai valóság jelensé-
gei iránt, ott alakul ki a neveléstudomány iránti kezdetleges affinitása, és ott 
kedveli igazán meg, illetve kezdi élvezni, éppen konkrét gyakorlati oktatási te-
vékenysége közben, a nevelés- és az oktatástan tanítását is. 1869 nyarát képtá-
rakat látogatva Bécsben tölti, majd egy évre rá a főiskola költségén három hó-
napon át Romában és Nápolyban tanulmányozza a híres képtárak művészeti 
kincseit. 

Az 1872-és év sorsfordulatot jelentett Felméri Lajos életében, hiszen az 
újonnan létesített kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem pedagógiai tan-
székének élére kerül. Itteni pedagógiaprofesszori működése alatt, a kimagasló 
előadói tevékenységével párhuzamosan, az oktatásügy leglényegesebb kérdéseit 
fejtegető számos dolgozata és tanulmánya látott napvilágot, a kor jelentős pe-
dagógia témákat is felvállaló kiadványaiban (Erdélyi Múzeum, Nemzeti Nőnevelés, 
Természettudományos Közlöny stb.). Ha Kolozsvárra kerülése előtt tudományos 
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tevékenysége mondhatni minimális volt, itt folyamatosan fokozódó publikációs 
tevékenységbe kezd, s ekképp viszonylag hamar ismertté válik pedagógiai ér-
deklődésének irányultsága, valamint általános neveléstudományi koncepciója, 
amely alapvetően elkülönül a kortárs magyar neveléstudományi szemlélettől. 
Felméri ugyanis nem annyira a német, mint inkább az angol és a francia peda-
gógiai források felé fordul. Meggyőződéssel hitte, hogy nem lehet kizárólag 
német minták segítségével, illetve azok egyszerű átvételével, a német hagyomá-
nyoknak megfelelő és a német nép természetéből eredő neveléstudományi 
dogmák alapján nevelni a magyar ifjúságot. Úgy vélte hibázik az, aki idegen 
sablonok szerint akarja nevelni a magyar gyermekeket. Azt lehet mondani, hogy 
a magyar pedagógia történetében Felméri az, aki elsőként lépi túl és emeli fel 
szavát a herbartizmus egyeduralma ellen a pedagógiai gyakorlat síkján, a régi, 
megrögzött dogmák és sablonok ellen, ami – abban az időben – mindenképpen 
figyelemre méltó, merész tudományos megnyilatkozásra utal. Mivel Felméri 
pedagógiai nézetei gyökeresen eltértek a hallgatólagosan hivatalosnak elfoga-
dott, mindenekelőtt a budapesti tanárok által képviselt, a német szerzők mun-
kái által megszabott irányba haladó neveléstudományi szemléletmódtól, a kor-
társ pedagógiai írók megpróbálták nem figyelembe venni az új gondolatokat, az 
alternatívnak számító elképzeléseket,  és ekképp Felmérit némiképpen háttérbe 
szorítani.  

Felméri egyes pedagógiai eszméi azonban (pl. az öröklött diszpozíciók 
nevelés általi fejlesztésére, a testi nevelés jelentőségére, az elsődlegesen forma-
tív iskolázás szükségességére, a művelt személyiség alakítására vagy a gyermek-
tanulmányozáson alapuló neveléstudományra vonatkozó gondolatai) igencsak 
időállónak bizonyultak, mivel olykor napjaink korszerű neveléstudományi fel-
fogásában is fellelni nyomukat. Arra lehet következtetni, hogy a magyar neve-
léstudománynak egy nagyon sajátos és új keletű irányát szabta meg, mivel an-
nak alapját a magyar nép nemzeti sajátosságaiban vélte megtalálni. 

Az 1879–1880-as tanévben a vallás- és közoktatási miniszter megbízásá-
ból Felméri jól meghatározott céllal megint Angliába utazik, ahol most már ki-
mondottan a közoktatási rendszer szerkezeti felépítését és működésének felté-
teleit tanulmányozza a legalaposabb aprólékossággal. E tanulmányúton szerzett 
gazdag tapasztalatállományát egy nagyszabású, két kötetre duzzadt alkotásban 
foglalja össze Az iskolázás jelene Angolországban címen (első kötet: Népiskolázás 
/261 oldal/, második kötet: Közép és felsőoktatás /386 oldal/, Budapest, Magyar 
Királyi Egyetemi Nyomda, 1881). E munka voltaképpen egy részletes és rend-
szeres jelentés formájában közreadott helyzetanalízis, amit Felméri a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez – Trefort Ágostonhoz – intézett küldetése befejez-
tével. A szerző abból indul ki, hogy a nagy nemzetek élete mindig „tanúságos”, 
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és hogy a nemzet fennmaradásnak elsőrendű biztosítéka a műveltség. Az első 
kötet XVII. fejezetből áll, melyekben kifinomult elemző érzékkel áttekinti az 
angol népiskola jellemzőit, a népiskolai törvény úttörőinek munkásságát, a lon-
doni és a birminghami iskolaszékeket, a tanítás tárgyait, módszereit, tankönyve-
it, taneszközeit, a fiúk és lányok számára szervezett szeretetházakat, az „irgal-
mas” intézetek munkáját, a tanítónevelőket, az iskola-felügyeletet stb. A máso-
dik kötet két részből és öt, illetve két szakaszból szerveződik össze. Ezekben a 
szerkezeti egységekben Felméri a „bennlakó” és a „bejáró” középiskolákról 
(Eton, Westminster, Charterhouse stb., illetve City of London School, King 
Edward’s School, St. Paul’s School stb.), e középiskolák belső életéről és ered-
ményességéről, a leány-középiskolákról és -kollégiumokról, valamint a termé-
szettudományi és művészeti szakoktatásról ír. Mindkét kötet anyagát a tapasz-
taltak alapján levont következtetésekkel zárja. Nyilvánvalónak tűnik, hogy e 
munkájában Felméri azért veszi mélyreható elemzés tárgyává az angol közokta-
tási rendszert (amit egyébként modell értékűnek tartott), annak minden szerke-
zeti vetületében, valamint funkcionális aspektusaiban, és azért veti össze a ko-
rabeli magyar iskolaüggyel, hogy ekképp megalapozott következtetéseket és 
egészen újszerű, a szinte kizárólagosan oktató herbarti iskolával szemben álló 
iskolarendszert és oktatáselméletet fogalmazhasson meg. E kiváló alkotásáért 
Felméri akadémiai kitüntetésben részesült, azonban bátor és megalapozott pe-
dagógiai elképzeléseit az akkori politikai, szociális, gazdasági és tudományos 
viszonyok között nem tudta gyakorlatba ültetve gyümölcsöztetni. 

Felméri Lajos általános elméleti érdeklődése, többek között, kiterjedt a 
tág értelemben vett nevelés és a társadalom viszonyára, a népiskolai és középis-
kolai oktatásra, a tanárképzés megszervezésére, a nemzeti nevelés kérdéskörére, 
az egyetemszervezés problémájára, a családi és nőnevelés szervezeti és tartalmi 
kérdéseire, az alapvető nevelési feladatok problematikájára stb. A korabeli isko-
larendszer leglényegesebb strukturális és funkcionális aspektusaival kapcsolato-
san, elemzései során tárgyilagosan mutatott rá a lényeges hiányosságokra, éle-
sen bírálta az iskoláztatásban felmerülő strukturális és funkcionális 
fogyatékosságokat. Ugyanakkor tudományos érvekkel igazolt, angol és francia 
szerzők által alkotott modellekkel alátámasztott, stratégiaértékű jobbító 
javaslatokat is megfogalmazott. 

A kolozsvári tudományegyetemen megvalósított konkrét oktatási tevé-
kenységét mindenekelőtt a tanárképzés viszonylatában fejtette ki. Pedagógiai elő-
adásaiban arra törekedett, hogy a tanárjelöltek szaktudományos felkészültsége 
mellé funkcionális, elmélyült, pszichológiai, logikai, filozófiai és etikai vetületek-
kel átszőtt, az oktatási tevékenységet közvetlenül optimizáló neveléstudományi 
műveltséget alapozzon meg, nyilván egy optimális hatékonyságú pályagyakorlás 
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perspektívájában.  Ennek érdekében neveléstörténetet (négy féléven át heti 3–4 
órában, ami mindenképpen elgondolkodtató, amennyiben ma fiatal tanáraink 
gyakorlatilag neveléstörténeti stúdiumok nélkül kerülnek a pályára), pedagógiai 
enciklopédiát, neveléselméletet, oktatáselméletet, gimnáziumi pedagógiát, pe-
dagógiai pszichológiát és etikát adott elő. E tantárgyak is szemléltetik, hogy mi-
lyen elmélyült és sokdimenziós pszichológiai és pedagógiai műveltséget óhajtott 
kiképezni és beépíteni a tanárjelöltek szakmai tudásába. A pedagógusi hivatás 
hatékony gyakorlására való felkészítés érdekében Felméri javaslatának alapján a 
tanárképzés síkján megszervezik az úgynevezett gyakorlóév vagy próbaév rend-
szerét is,  pontosan meghatározva annak alapvető feladatait. 

Tudománytörténeti vonatkozásban Felméri Lajos legjelentősebb alkotása 
minden bizonnyal A neveléstudomány kézikönyve című, mintegy 686 oldalas mun-
ka, amely 1890-ben Kolozsváron jelent meg Ajtai K. Albert könyvnyomdájá-
ban, 1000 példányban. A történeti visszatekintés azt mutatja, hogy kolozsvári 
könyvkiadóknál, a XIX. század utolsó évtizedeiben megjelent neveléstudomá-
nyi munkák között Felméri kézikönyve az első olyan, amely rendszeresen, pszi-
chológiai tudatossággal, orvosi, logikai, teológiai és filozófiai megalapozottság-
gal, valamint történeti beágyazottsággal fejti ki a neveléstudomány köréhez tar-
tozó legfontosabb kérdéseket. Azokban az időkben ritkaságszámba ment az 
olyan eset is, amikor egy tudományos, terjedelmében is megszívlelendő könyvet 
első kiadásának évében másodszorra is kinyomtatnak. Ez azonban megtörtént 
Felméri kézikönyvével, hiszen annak 680 oldalon terjedő második javított ki-
adása is napvilágot látott ugyanabban az 1890-es évben, úgyszintén a kolozsvári 
Ajtai K. Albert könyvnyomdájában, most már 1200 példányban. A borítólapon 
azonban megjelenik két megjegyzés, éspedig:  Budapest, Eggelberger-féle könyvke-
reskedés, valamint Kolozsvár, Szerző saját kiadása. A kézikönyv második kiadásá-
hoz írt előszóban Felméri arra utal, hogy művének „új kiadása egészen javított, 
sőt több fejezete (XXX, XXXI, XXXVII.) átdolgozott alakban lát napvilágot”. 
Itt mond köszönetet egyébként „dr. Brassai Sámuel egyet. ny. tanár úrnak, hogy 
a műre vonatkozó becses megjegyzéseit közölni szíves volt”.  

A kézikönyv szerkezeti felépítése négy szakaszt és negyvenegy fejezetet 
foglal magában (Első szakasz: A nevelés általános kérdései – 10 fejezet; Második 
szakasz: A testi nevelés – 11 fejezet; Harmadik szakasz: Értelmi nevelés – 10 fejezet; 
Negyedik szakasz: Erkölcsi nevelés – 10 fejezet).  A negyedik szakasz erkölcsi ne-
velésre vonatkozó tíz fejezete két rész (A. A szív nevelése és B. Az akarat nevelése) 
mentén bontakozik ki.  A XII. fejezet 3, a XXIX. 6, a XXX. pedig 5 alfejezetet 
tartalmaz. A Felméri által konzultált irodalomjegyzék az első kiadásban 195, a 
másodikban 222 címből tevődik össze. Talán érdemes azt is megemlíteni, hogy 
a kézikönyv második kiadásában található irodalomjegyzék 222 címe hogyan 
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oszlik meg a nyelvterületek szempontjából, mert az világosan tükrözi Felméri 
egészen új stílusú orientációját a nemzetközi irodalomban. Így tehát a konzul-
tált irodalmi munkák közül 108 angol, 83 francia, (csupán) 17 német, 8 olasz, 5 
magyar és egy latin nyelvű.  

A neveléstudomány kézikönyve voltaképpen egy klasszikusnak megítél-
hető, de ebben a minőségében is eredeti neveléstan, mert hiszen Felméri nem 
annyira az iskolai tanítási-tanulási tevékenység konkrét és specifikus kérdéseivel 
foglalkozik, mint inkább az általános, tág értelemben vett nevelési folyamat lé-
nyeges vetületeinek intenzíven tudományos, gyakorta újszerű értelmezésével, 
valamint nagy léptékű összefüggések, elvek és törvényszerűségek feltárására 
törekvő elemzésével. Kézikönyvének előszavában egyértelműen leszögezi, hogy 
a tanítás kérdéseit e műben mellőzi, mert azokat önálló kötetben óhajtja közre-
adni. E munka olvasása teljességében elénk tárja Felméri pedagógiai koncepció-
jának leglényegesebb tartópilléreit, centrális jelentőségű elemeit, legjobban kör-
vonalazódott paradigmatikus, illetve elméleti  vetületeit.  

Az első szakasz címe alatt (A nevelés általános kérdései) elemzés tárgyává 
veszi a nevelés és az ember, valamint az ember erkölcsi természetének kapcso-
latát, tisztázza a nevelés és a neveléstudomány viszonyát, vizsgálja a nevelés és 
a család, a nevelés és a lelki öröklés problémáját, pontosítja a nevelés helyét a 
nemzeti társadalomban és a nemzeti nevelés lényegét, felvázol egypár fontos 
irányzatot a nevelésben, végül részletesen leírja a nevelés célját és beosztását. 
Felméri abból indul ki, hogy az ember központi lényege, legfontosabb ismérve  
szociális (társas, társadalmi)  jellegében rejlik. Ebből fakadóan a nevelés a glo-
bális társadalmi beilleszkedést (ami nyilván magában foglalja a szakmai alkal-
mazkodást is) hivatott minél sikeresebben elősegíteni. Vallja, hogy az ember 
„társaságban, társaságra születik”, illetve hogy számára a társaság „bölcső és sír, 
hol élnie-halnia kell”. Ebből pedig az következik, hogy az ember csak emberi 
társaságban, illetve társadalomban fejlődhet, de a társaságban is kizárólag a ne-
velés által válik emberré. Erős meggyőződése volt, hogy az ember csakis a ne-
velés révén válik képessé a szociális helyzetek és viszonyok hálózatához való 
alkalmazkodásra, mindenfajta szociális követelmény teljesítésére, mert hiszen 
az ember nem készen kialakult tehetségekkel, készségekkel vagy képességekkel 
születik e világra, hanem csak azok csíráival, melyek csakis a nevelési folyamat-
ban  bontakoznak  ki. A nevelés ezek szerint az emberré válás megkerülhetet-
len feltétele, az emberre alapvetően jellemző értékek és tulajdonságok kiképző-
dési folyamatát döntő módon meghatározó kulcstényezője. Felméri úgyszintén 
értékes, és ma is helytálló gondolata az is, mely szerint a tanulás, mint alapvető 
gyermeki (emberi) tevékenység, a tehetségcsírák képességekké (s mindenfajta 
emberi tulajdonságokká) való kifejlesztésének elengedhetetlen premisszája.  



Portré 

 

 132

Ugyancsak az első szakaszban párhuzamot von az utilitarisztikus és a li-
berális nevelési irányzatok között, kidomborítva az első buktatóit, valamint a 
második előnyeit. A bírált utilitarista neveléssel szembeállítja a liberalizmust, 
mely a puszta tanultság, illetve tényszerű (lexikális) tudás helyére a valódi, funk-
cionális és operacionális műveltséget teszi. Találóan állapítja meg, hogy a liberá-
lis típusú nevelés alapvető törekvése elsősorban nem annyira az igazság közlé-
se, mint inkább az egyén nevelése, az egész lelki élet alakítása és finomítása. 

A nevelés alapvető célkitűzését az ember művelt személyiséggé történő 
kifejlesztésében állapítja meg. Úgy vélte, hogy a növendékeket olyan szokások-
kal, készségekkel és képességekkel kell felkészíteni, amelyek segítségével alkal-
masak lesznek az önálló és cselekvő szociális életvitelre, társadalmi tevékenysé-
gek gyakorlására, szabadságuknak a társadalmi igényeknek megfelelő, ésszerű 
felhasználására. A nevelés célja  Felméri gondolkodásában voltaképpen abban 
konkretizálódik, hogy az egyént magára és másokra nézve – amennyire csak 
lehet – a boldogság eszközévé tegye. Eme eredeti célmeghatározás egyrészt 
azért figyelemre méltó, mert a boldogságot (a szociális jóllétet és boldogulást) 
nevelési finalitásként kezeli, másrészt pedig azért is, mert benne az egyéni és a 
szociális dimenzió egységesen és integráltan jelentkezik. 

Felméri e kiemelkedő fontosságú könyvében részletesen foglalkozik  a 
nevelési feladatok kérdéskörével is. A nevelési feladatok felosztásának vonat-
kozásában ugyan nem tudja kora szemléletmódját meghaladni (mivelhogy ő is a 
nevelés Locke-féle háromoldalú – értelmi, erkölcsi és testi –  feladatával ope-
rál), azonban a feladatok tartalmának és lényeges ismérveinek vonatkozásában, 
illetve azok kölcsönhatásainak tekintetében újszerű, a fejlődéslélektan és a ter-
mészettudomány legújabb, a nevelési folyamat viszonylatában legrelevánsabb 
feltárásain alapuló megközelítéseket alkalmaz.  

A testi nevelés kérdését meglehetősen részletesen, annak kiemelkedő je-
lentőséget tulajdonítva tárgyalja. Azt a nevelés szerves részének tekinti, az ér-
telmi és erkölcsi neveléssel, valamint a személyiség más vetületeivel szoros ösz-
szefüggésben közelíti meg. Felméri abból indul ki, hogy az ember voltaképpen 
testből és lélekből áll, tehát a nevelés során mindkét aspektusra nagy gondot 
kell fordítani. Roppant széles körű műveltsége alapján, anatómiai, élettani, higi-
éniai és természettudományos ismeretek birtokában, lényeges orvosi szempon-
tokat is érvényesítve foglalkozik a növekedés, a testi fejlődés, az antropometriai 
mutatók, a testápolás, a táplálkozás, az egészség, a pihenés és az alvás, valamint 
a társas- és testgyakorló játékok, valamint az atlétikai gyakorlatok kérdésével. A 
gyermeki játszás nevelő értékét is igen találóan értelmezi, amikor úgy véli, hogy 
a játék a semmiből a legváltozatosabb tulajdonságokat tudja kialakítani. A testi 
nevelés problematikáját A test erkölcsi tisztasága című fejezettel zárja. 
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Az értelmi nevelés átfogó és komplex kérdését Felméri Lajos széles körű 
pszichológiai ismereteinek és újszerű pedagógiai meggondolásainak alapján tár-
gyalja. Felvázolja azokat az elveket, melyek a sikeres értelmi nevelés feltételeit 
testesítik meg (1. Legyen tekintettel a tehetségek kifejlésére, 2. Tartsa tisztelet-
ben a gyermek egyéniségét, 3. Egyszerre csak keveset tanítson, 4. Engedjen időt 
a növendékeknek a tanultak feldolgozására). Anélkül, hogy tagadná vagy lebe-
csülné az ismeretek szerepét, az értelmi nevelés vonulatában élésen bírálja a 
növendékek enciklopédikus ismeretekkel való túlterhelését és az elme kifinomí-
tását, hajlékonyságának, rugalmasságának, erejének és élésségének fejlesztését 
hozza előtérbe. Az értelmi nevelés feladatainak pszichológiai legitimálását, va-
lamint azok megvalósításának pedagógiai lehetőségeit külön fejezetekben tár-
gyalja. Részletesen bemutatja az érzékek, a figyelem, az emlékezet, a képzelet, 
valamint a gondolkodás általános és gyermeklélektanát, és azok egymással szo-
rosan összefüggő fejlesztésének-nevelésének konkrét gyakorlati lehetőségeit. 
Jóllehet elmélyülten és hosszasan tárgyalja az összes intellektuális működést, 
mégis a gondolkodás nevelésére vonatkozó kérdésnek szenteli a legnagyobb 
teret. Az elvont gondolkodás fejlesztésére vonatkozóan Felméri áttekinti az 
alkalmazható eljárások, módszerek és technikák, valamint feltételek egész sorát: 
tapasztalásbiztosítás, megfigyelés, szókincsbővítés, alapműveletek gyakoroltatá-
sa, azaz „természetes és szabad értelemgyakorlatok” végeztetése stb. Felméri 
kora pedagógiai gondolkodási szintjét jóval meghaladva hitelesen következtet 
az intellektuális fejlődésre vonatkozóan, amikor azon reflektál, hogy nem any-
nyira a „dogmatikus közlés” a fontos, mint inkább az „értelmi erők gyakorlá-
sa”, nem az ismeretek passzív befogadása a lényeges, hanem a kutatás és  felfe-
dezés útján lezajló tanulás. Látható, hogy megcsillannak itt a felfedeztető okta-
tás stratégiájának és a problematizálás módszerének napjainkban is oly annyira 
divatos és elfogadott elemei, egyértelműen felszínre kerül az értelmi erőfeszíté-
sek kifejtésének szükségessége, tisztán megfogalmazódik az önálló gondolko-
dást aktiváló pedagógiai eljárások köre. Aktualitása alapján az az elgondolása is 
figyelemre méltó, mely szerint a gyermek már születésének pillanatában rendel-
kezik az értelmi működések kialakulásának diszpozícióival  (genetikailag kódolt 
örökletes hajlamaival és adottságaival mondanánk ma), s így azokat „nem kell 
megteremteni, hanem csak a meglévő alapból kifejteni”, vagyis a nevelés által 
vezérelt tevékenységek és gyakorlatok révén kiművelni. Az egész folyamat 
eredményességét Felméri szerint a kíváncsiság és az érdeklődés – mint az ér-
telmi erők mozgatói és indítékai – határozzák meg, melyek felkeltése, illetve 
kialakítása és fenntartása a nevelés egyik igen fontos feladatát képezi. Ugyanak-
kor, az értelmi nevelés végső célját abban állapítja meg, hogy az tegye az elmét 
minél rugalmasabbá,  fokozza és bővítse a növendék kíváncsiságának körét, és 
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olyan szellemmel töltse el, amely egyfelől erkölcsi értéküket emeli, másfelől pe-
dig a nemzetet is gazdagítja. 

 Ugyancsak az értelmi nevelésnek szánt  részben fejti ki Felméri a tanter-
vekkel, illetőleg a megtanításra szánt, egyrészt „irodalom-történettudományi”, 
másrészt „mathésis-természettudományi” tananyagokkal kapcsolatos nézeteit 
is, megállapítva a két tantárgycsoport egymáshoz való tagozatonkénti helyes 
arányát (3–3 egység elemi szinten, 4–4 az alsó tagozatban, 5–3 a középső tago-
zatban és 6–2 a felső tagozatban).  

Az értelmi nevelésről szóló részt az olvasás kérdésének szánt fejezettel 
zárja Az olvasmányok cím alatt. Itt részletesen kifejti álláspontját, ami az olvasás 
és a különböző olvasmányok (mesék, nemzeti irodalmi alkotások, útleírások, 
életrajzok stb.) pedagógiai értékét, illetőleg  azok nevelő hatását és fontosságát 
illeti. 

 Az erkölcsi nevelésnek két síkját különbözteti meg, éspedig a szív és az 
akarat nevelését. Abból a megállapításból indul ki, hogy az ember nemcsak ér-
telemből áll, hanem „szívből is, mely érez”.  Meggyőződése, hogy az érzelme-
ket szakszerűen nevelni kell, s az olyan megnyilvánulások, mint például a féle-
lem, irigység, féltékenység, rokonszenv stb. gondozásra-ápolásra szorulnak. A 
negyedik szakasz fejezeteiben meghatározza az érzelmek lényeges pszichológiai 
ismérveit, tárgyalja az erkölcsi nevelés kérdéskörét, megszabja annak egyes 
normáit. Kiemelt jelentőséget tulajdonítva tárgyalja az esztétikai érzelmek neve-
lését, és meghatározza a dal, a zene, a rajz, a költészet és a művészet szerepét e 
téren. Részletességgel vizsgálja a vallásos érzetek (érzelmek) nevelésének peda-
gógiai szempontjait. Ugyanakkor fokozott figyelmet szentel az akarat, a tekin-
tély, az engedelmeskedés, a fegyelem, a jutalmazás és a büntetés, valamint a 
motívumok kérdésének. A jellem  nevelésének fontosságát azzal igazolja, hogy 
a jellem az „egyéniség legjava”. 

A kézikönyv zárófejezete A lélek egészségtana címet viseli. Ebben a rész-
ben Felméri vizsgálat alá veszi  a testi, értelmi és erkölcsi nevelés „egymással 
érintkező pontjait”, ismételten rávilágít kifejtett koncepciójának leglényegesebb 
elemeire, illetve tételeire. Megállapítja, hogy a korabeli magyar oktatási rend-
szer, az utilitarisztikus orientációból kifolyólag nem kiegyensúlyozott, nem 
harmonikus, különböző elemeiben nem arányos, minek oka az értelmi nevelés 
és a vele kapcsolatos intellektuális munka túlsúlya. Ugyanitt bírálja az intellek-
tualista pedagógiát, az egyoldalú intellektualizmust, az oktatáscentrikusság 
okozta tananyagbeli túlterheltséget, az oktatásra korlátozódó iskolai élet mono-
tóniáját,  és megpróbálja ismételten igazolni a testi és az érzelmi nevelés fontos-
ságát. E részből kitűnik, hogy Felméri felfogásában a nevelésben a központi 
szerep a szívre, a szeretetre és az erkölcsös akaratra hárul.   
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Érdekes módon a nevelés elméletét Felméri induktív tudománynak ítéli 
meg (ellentétben az etikai és pszichológiai tételekből deduktív módon kimun-
kált német pedagógiai koncepciókkal),  tehát a kiindulópontját a társadalom 
mellett, főképp a gyermek természetében (életkori és egyéni pszichológiai sajá-
tosságaiban), testi és lelki fejlettségének milyenségében kell megállapítani. A 
pedagógia tudomány jellege nagymértékben éppen a gyermek tudományos 
szempontok alapján történő (pszichológiai) megfigyelésére vezethető vissza. Az 
általános nevelési tevékenységek a gyermekek megfigyelése és tanulmányozása 
során felszínre került adatok függvényében történő (differenciált vagy individu-
alizált) lezajlása, mindenképpen figyelemre méltó, a maga korában előremutató, 
ma is érvényes pedagógiai felismerés. 

 Fontosnak véljük kiemelni, hogy Felméri elutasítja a hasznosságelvű ne-
velési irányzatot, az egyoldalú intellektualista pedagógiára épülő nevelési gya-
korlatot,  és a liberális nevelés mellett dönt, mert úgy látja, hogy csakis a liberá-
lis nevelés révén nyerhet a növendék igazi műveltséget, „szellemi rugalmassá-
got” és „elmebeli erőteljességet”. Szerinte az utilitarisztikus nevelés csak meddő 
tanultságot eredményez, azaz csupán ismeretekkel teletömött elmét alakít. Ma 
is megszívlelendő azon gondolata, hogy a nevelés hatékonyságát nem a tantár-
gyak sokaságával lehet meghatározni, hiszen a túlterheltség mindig aláássa az 
iskolai munka eredményességét, pláne ami a növendékek szellemi fejlődését 
illeti. Felméri rámutat arra a tényre, hogy a korabeli iskola, a tantárgyakkal és 
tanítási tananyagokkal túlzsúfolt (erdélyi) magyar oktatási rendszer nem 
konform az általa kidolgozott nevelési princípiumokkal. Lendületesen próbálja 
meggátolni, hogy az utilitarista megalapozottságú, szinte kizárólagosan az okta-
tásra (információ átnyújtásra, illetve tudásalakításra) korlátozódó iskola a „gyár” 
színvonalára süllyedjen. A tanulók elméjébe (akár egy fazékba) mindenféle is-
mereteket tölcsérező, a dominánsan hasznosságelvű, tanítás- és ismeretközpon-
tú nevelés helyett Felméri a liberális nevelést választja, amennyiben az az elmét 
a maga teljességében csiszolja, a gondolkodást, az érzelmeket, az intelligenciát, 
az akarati és jellemvonásokat egyaránt formálja. Felméri a reális, alkalmazható 
és teljesítményre képes műveltséget (és nem szűksávú tudást) megalapozó okta-
tási formát preferálja. Felfogásában a nevelésben a legfőbb szerep a szívre há-
rul, azaz a pszichikum mélyebben fekvő,  szabályozó és motiváló rétegeit alko-
tó érzelmek, élmények, érdeklődések, törekvések, vágyak, átélések és szenvedé-
lyek világára. Ugyanis tulajdonképpen ez a világ dinamizálja az értelmi működé-
seket, és nem fordítva. Meggyőződése szerint az igazi polgári demokrácia (mely 
Felméri társadalomszervezeti ideálja) éppen az emberek egyéniségekké, szabad, 
önálló és elidegeníthetetlen személyiségekké való kiművelése, tehát a liberális 
nevelés révén építhető ki. Eme nevelési típus lényege Felméri szerint pedig 
alapvetően abban áll, hogy  az értelmet élesíteni, a szívet finomítani, az akaratot 
erősíteni kell, a testet pedig edzeni, és a szellem jó eszközévé tenni.  
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Felméri munkásságában figyelemre méltó az a tény is, hogy a pedagógiai 
valóság változatos jelenségeit – nyilván neveléstörténeti műveltsége alapján – a 
legtöbbször történeti fejlődésük folyamatában vizsgálja, a különböző korok  
gazdasági, kulturális és politikai feltételeinek függvényében, illetőleg a társadal-
mi viszonyok alakulásának összefüggéseiben közelíti meg. Ebből fakad, hogy 
kézikönyve a (magyar és az egyetemes) neveléstörténeti tájékozódás szándéká-
val is hasznosan olvasható. 

Felméri Lajos  egyes jellemző személyiségtulajdonságairól, azt mondhat-
juk, hogy szerény, küzdő, törekvő, szókimondó egyéniség, valódi székely ter-
mészetű volt. Méltóságteljesen viselte a magánéletében bekövetkezett megpró-
báltatásokat. A diákokkal szemben szigorúságot tanúsított, de messzemenően 
tisztelte azokat, és igazságos volt velük szemben. Ugyanakkor azt mondhatjuk, 
hogy az egész ifjúság iránt erőteljes szeretetet táplált. Felméri kiváló előadó 
volt, példás lelkiismeretű, szorgalmas, hatalmas munkabírással rendelkező, 
mondhatni fáradhatatlan, jó testi és szellemi erőnléttel megáldott, kötelezettsé-
geinek pontossággal eleget tevő lelkiismeretes tanári személyiséget testesített 
meg. Élete meglehetősen dinamikus volt, hisz tanított, publikált, társadalmi-
közéleti tevékenységeket végzett, mozgalmakban és egyesületekben vett részt 
(1871-ben főiskolai esztétikai múzeumot alapít, az 1882–1883-as tanévben a 
bölcsészeti kar dékáni tisztét tölti be, 1885-től EMKE-tag és szervező, 1886-tól 
az Erdélyi Múzeum bölcsészeti szakosztályának alelnöke, 1890-ben kormány-
megbízatásból Párizsban a francia tanügyi viszonyokat tanulmányozza és a vi-
lágkiállítás kapcsán számos művelt európai nemzet iskolakultúráját ismeri meg, 
1891-től a német Comenius-társaság rendes tagja, számos tanítói egyesület tisz-
teletbeli tagja stb.). 

Felméri Lajos alkotó erejének teljében, a kolozsvári tudományegyetem 
rektorának (az 1894–1895-ös tanévére szóló Rector Magnificusnak) való meg-
választása után két nappal, azaz 1894. május 22-én vérmérgezésben  hunyt el. A 
Házsongárdi temetőben helyezték örök nyugalomra. Korai halála számos el-
képzelésének és megtervezett művének megvalósítását hiúsította meg (többek 
között tervbe vette egy didaktikai mű megírását is). Az egész élete, tudományos 
és oktatói munkássága, a hivatalos pedagógiai jótól számos elemében eltérő, 
újszerű és egyéni iskolakoncepciója, illetve eredeti nevelésfilozófiája, széleskörű 
neveléstudományi és neveléstörténeti felkészültsége, idegen nyelvekben való 
tájékozottsága, valamint széles körű és kiegyensúlyozott általános műveltsége 
alapján megállapíthatjuk, hogy Felméri Lajos a magyar pedagógiai gondolkodás 
kimagasló alakja.  
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