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A nevelés és erkölcsi természetünk 
(Részlet a szerző Neveléstudomány kézikönyve című munkájából, Budapest,  

Kolozsvár, 1890, Ajtai K. Albert Könyvnyomdája) 
 

… Az előbb mondottakban igyekeztem kimutatni, hogy az emberi termé-
szet kifejtése két nevezetes törvénynek van alávetve: a társulás és nevelés tör-
vényének. Társulás és nevelés nélkül az emberi lények hasonlók volnának az 
összeadás vagy szorzás jele nélkül egymás mellé írott számjegyekhez, s csupán 
csak ismétlései lennének egyéni korlátoltságuknak. 

Az állati nevelés műösztönök öröklésében s műösztönszerű fogások elsa-
játításában áll; ellenben az emberré nevelés a mások tapasztalataihoz való al-
kalmazkodásban, szerzésében és az egyéniség kifejlésében. Amannak az élettani 
egyed; emezé az öntudatos én. Hiszen ha a kutya valaha megszólalna s magát 
nevén nevezné, ipso facto, megszünnék állat lenni. 

Az állati cselekvés törvénye az individualizmus; jelszava: »Mindenik min-
denikkel szemben csak magáért.« Az emberi cselekmény eszménye – mint látni 
fogjuk – a másokért élés, a felebaráti szeretet, s jelszava: »Mindenki másokkal, 
mindnyájan egyért.« 

Az állati társaságban nincs az emberi társas élethez fogható alá- és fölé- 
vagy egymás mellé rendeltség; nincs e társaságnak az emberi családhoz hason-
lítható társaséleti melegágya; nincsenek sem közös tapasztalatok, sem társaséleti 
tradíciók: tehát nincsen is, nem is volt soha egy állatnak sem szüksége tagolt 
nyelvre, mellyel tapasztalatait regisztrálja, összehasonlítsa, egyetemesítse, és 
szájról szájra járó logikai formulákká s nemzedékről nemzedékre szálló törvé-
nyekké alakítsa. És éppen ezekben áll a polgárosodás. Ezeknek alapján lesz az 
emberi társaság fizikai, szellemi, erkölcsi érdekek rokonszenv és eszmék 
szervülete. Az állatok együttlétében az ön- és fajfenntartás ösztöne fokozódik; 
ellenben az emberi társas élet mindig távoli eszmékre, az egyéni érdekeket hát-
térbe szorító rokonszenvre, mondhatni a tisztán emberi érdekek megvalósításá-
ra irányul. De Maistre szép hasonlata szerint: az emberi társaság olyan, mint az 
óra, melynek részei folyvást mozognak, változnak; de abban mintegy ösztön-
szerűen megegyeznek, hogy mindig az időt jelzik. Az emberi társadalom a ta-
gok érdekeinek minden látszólagos eltérése és változó össze-visszája mellett is 
valóban mindig a közös érdekeknek az óramutatója. 

Ha igaz a mondottak nyomán, hogy a társas élet a maga mindenható ha-
talmával építi a mi (kis) világunkat: lehetetlen, hogy az abban való megállásra és 
mozgásra segítő megszokások (habitusok) megszerzése ne legyen elsőrendű 
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célja a nevelésnek. Hiszen Rousseau sem bírta Emiljét, azt a sajátszerű »vad 
embert« a társas élet megismerése alól kivonni. Tizenöt éves korában a társada-
lomba vezeti, hogy az emberekkel emberiesen élni, örömükben részt venni ta-
nuljon.1 Ha ezt a minta »természeti embert« sem lehetett az emberektől teljesen 
elkülöníteni, holott a »genfi filozófia« a társadalomnak csak romboló hatalmat 
tulajdonított: akkor nekünk, kik annak pozitív építőerejét nevelés dolgában is 
elismerjük, azt szem elől tévesztenünk teljességgel nem lehet, nem szabad. 

A társas élet mindenható, s mindenekfölött az egyéniséget fejlesztő ha-
talmának láttára kimondhatjuk azt a tételt, hogy osztatlan munka és műveletlen 
ember, sokoldalú munkamegosztás és művelt ember együtt járnak. 

Midőn a társas életre és a műhelyéből kikerült egyéniségre egy pillantást 
vetve átláttuk, hogy a társas-szellem és az egyéniség együtt, egymást segítve-
gyámolítva növekednek; könnyen rájövünk az emberi természetnek arra a to-
vábbi új vonására is, melyet öntörvényadásnak, helyesebben önkormányzási 
erélynek hívnak. Ezt azonban meg kell őrizni a természet ismerésének és erői 
hatását ellenőrizni tudásnak. És ez igen természetes.  

Fentebb említettem volt, hogy az emberi élet célja: küzdés az erkölcsi 
eszmék világáért. Tehát az élet küzdésben áll. Úgy vagyunk ezzel az eszmékért 
való harccal is, mint a lélegzéssel. A levegőt mindennap szívjuk reggeltől estig, 
és ha e munkába napestig belefáradtunk, este ismét elől kezdjük. Néha le-
letesszük a küzdelemben életlenné vált fegyverünket, hogy pihenőt s egyszer-
smind eddigi vívmányaink fölött szemlét tartsunk. Ezek a munkás hétre követ-
kezett ünnepnapok az élet sátoros ünnepei, melyeken levetjük a harcban meg-
rongyolt hétköznapi ruhát és újat veszünk fel. Ha magunkat a hétköznapi harc-
ban egyszerű gladiátoroknak, közlegényeknek éreztük, most huszonnégy vagy 
negyvennyolc órára diadalmas hősöknek, babéráinkon pihenő hadvezéreknek 
képzeljük. 

Ez az emberiesség lassú diadala az állatiasság fölött. Az ember, mint a 
gyermek, előbb élt, mint emlékezett; előbb cselekedett, mint gondolkodott; 
előbb társult, mint civilizálódott; előbb volt Nimród, mint Nestor. Ez a két név 
az emberi társas életben az értelmi és szellemi élet gyökeres átalakulását jelenti.  

A primitív emberben nincs semmi előrelátás; semmi önuralom. Ausztrália 
bennszülötteit úgy írják le, mint akik teljességgel alkalmatlanok kitartó munká-
ra, melynek jutalmát a jövőtől várhatnák; a hottentottákat a »föld legtunyább 
népének« tartják; India bennszülöttei az indolencia mintaképei.1 

A kezdeties ember a természettel nem vegyül bonyolult harcba; annak 
szívéig éppen nem kíván hatolni – ha szabad úgy mondanom –, csak a bőrét 
karcolgatja. Fegyvereivel csak a folyó halait, csak a rét madarait és az erdő vadait 
                                                           
1 Spencer H.: Principles of Sociology. I. köt. 66., 1. 
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bírja üldözni. A természet arculata megváltoztatásába azért sem fog bele, mert 
gyermeteg gondolkodása csak a jelen kizsákmányolására irányul, s nem bánja a 
holnap gondját. Az új-kaledóniak, fidzsi-szigetiek, tahitiak, új-zélandiak s Afrika 
néger törzse igen hajlandók a vidám fecsegésre, s többé-kevésbé durva tréfára. 
Az ily természeti ember gondolata nem bír a véges jelenből a végtelen jövőre 
átmenni, pillanatnyi emóciók hatására hisz mindenben vagy semmiben, azaz 
legjobban bízik a jelen érzékleteiben, mert az elmúltak rá nézve a mesék világá-
ba tartoznak. 

A vadász és nomád ember a természet szolgája, rabja. Afrikában némely 
néger törzs annyi vadat leöl egy nap, hogy elég lenne egy hétre. S ha aztán a 
nagy tobzódás után pár nap múlva nincs mit enniök, a busmanok sorsára jut-
nak, kikről azt jegyezték fel, hogy »vagy lakmároznak, vagy koplalnak«. Eme 
táplálkozási rendetlenségnek gyakran jár nyomában az éhség és a ragály. Észak-
Amerika indián törzseinek folyton-folyvást tartó pusztulását és kiveszését a 
most említett okból magyarázhatni. 

»Az előrelátás feltűnő hiányával – jegyzi meg Spencer H. – együtt jár a 
birtoklás fejletlen érzete is.«2 Hosszú ideig, nemzedékeken át történt tapasztala-
tok tanítják az embert a birtokkal együtt járó élvezetekre és áldásos következ-
ményeikre. Egy nagy lecke volt ez az okság (casualitás) törvényéből, az előz-
mény és következmény tanából, az eszközhasználat diszciplínájából. 

A vadászatból vagy a természet ingyen kegyelméből élő népek társasága 
oszlékony-bomlékony valami. Nincs sehol az állandó érdeknek olyatén kapcso-
lata, mely feltétlenül egymásra utalná az embereket. Az a körülmény, hogy a 
természeti nép zsákmánya kétes s táplálkozásra bizonytalan, mint a ragadozó 
állaté: szintén megnehezíti az összetartást. Az állati koszton élődő kezdeties 
népek oly küzdésteljesen folyt az élete, mint akár a tigrisnek, hiénának stb.; ho-
lott a növényi koszton élés mellett könnyebb a megélés és a szaporodás.  

A nomád törzsek alkotta egységet könnyen darabokra töri a pártoskodás; 
a ragok elszakadoznak, mint ahogy elszakadott egymástól Ábrahám és Lót, Já-
kob és Ézsau. A természeti emberre gyakran ráillik Hobbes mondása: Homo 
malus, puer robustus. Embertársát ellenségének nézi, s ha foglyul ejtheti, kioltja 
életét. 

Nagy haladást tett az ember, midőn állatokat kezdett szelídíteni; s még 
nagyobbat, midőn élete fenntartó elemi nagy részét az állatoktól kapta, hanem 
mint földműves, a földből vette. A birtok most már a törzsről a családra, s a 
család kezéről az egyénére szállott. Földje és barmai, és az azoktól nyert hasz-
nok és előnyök által megsokszorozva kezdé érezni erejét, hatványozva egyéni-
ségét. 
                                                           
2 I. m., uo. 
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A földműveléssel kezdődik az eszközhasználás; az ész feltaláló ereje; a 
birtok és vele mindazok az erkölcsi vonások (előrelátás, önuralom), melyek a 
házias és polgári erények melegágyai, s egyszersmind élő bizonyságai annak, 
hogy az embernek a természet fölötti uralma nem a pszichikai, hanem a szelle-
mi erők vívmánya, szóval erkölcsi okok következménye. Mindez nemcsak az 
ember, hanem a föld arculatán is sokat változtat. 

A földműves embernél az állati kosztot a növényi helyettesíti. Nemcsak a 
földművelésre készít az ember jó eszközöket, hanem a föld gyomra kiaknázásá-
ra is kitűnő eszközöket talál fel, s az állatországot nemcsak a növény, hanem 
egyszersmind az ásványországgal is helyettesíti. Len, kender, gyapot elnyomják 
a selyembogarat; az izomból, csontból és vérből szervezett ló helyett a vasból 
szerkesztett ló (gőzgép), az állati trágya helyett az ásványtrágya, a lúdtoll helyett 
az acéltoll jő használatba.3 

Amily mértékben ismeri az ember a természetet és törvényeit, abban a 
mértékben ura annak, és oly mértékben bírja ellenőrizni erőit. A természet is-
merete után nyomonként jött rá az ember öntermészete vizsgálására és termé-
szete törvényei kikutatására. A kül- és beltermészet ismerete – mint a tudomá-
nyok történelme mutatja – egymással karöltve jár. A bölcselem új vizsgálódási 
köröket és elvet mutatja ki a tudományos vizsgálódásnak, a természetvizsgálat 
viszont termékenyítő elemeket visz be a gondolkodásba. Bacon, Locke, 
Descartes és halhatatlan társaik az emberiséget egyfelől a gondolatok laborató-
riumába vitték be, másfelől Galilei, Kopernikusz Kepler, Newton a 
kültermészet nagy műhelyébe vezetik be, s műveikkel nemcsak a föld mozgását 
mutatták ki, hanem az emberi szellemnek is óriási lökést adtak azzal, hogy a 
fizika, mechanika, kémia stb. megalakulása alapját megvetették. 

Tagadhatatlan, hogy beltermészetünk vizsgálására sok impulzust kaptunk 
kívülről, a természettudományoktól is.  

Az induktív pszichológia a 17. században kezdődik, midőn az érzés leg-
egyszerűbb tüneményeire a fizikai fogalmakat alkalmazzák. Descartes értekezé-
se a szenvedélyekről (Passions), mely Hobbesnek az emberi természetről írt 
értekezésével egy évben jelent meg: az experimentális pszichológia úttörője. 
Meglátszik rajta, hogy szerzője kitűnő geometra. 

Hobbes Galileivel gyakran érintkezett, s Mersenne-vel, a természetbölcse-
lővel (Descartes barátjával) levelezett.4 E két egyén hatására rendezi gondolata-
it, melyek a mozgás és változás központja körül forognak. A skolasztikai entitá-
sok helyére a vera causákat teszi. Hobbes szelleméhez Galilei a kulcs, épp mint 

                                                           
3 V. ö. Carey: A társadalmi tudomány kézikönyve. (Ford. Halász I., IV. fejezet) 
4 Lásd erre Collier értekezését: Westminster Review, 1874, évf. CC. sz. 



Felméri Lajos                                                           A neveléstudomány kézikönyve 

 

 141

Locke-éhoz Sydenham, az orvos. Locke a szellem bölcselete járatlan erdejében, 
természettudományi alapon vág új utat. 

Hartley (1705–1757) hullámzáselmélete, bár később jobblétre szenderült, 
alkalmat adott az okság törvénye fölvételére, és arra, hogy megpróbálják a szel-
lem tüneményeit a társulás törvényével magyarázni. 

Nagyot haladott a pszichológiai megfigyelés Mill Jakabbal, Mill Stuart aty-
jával, s ezt a haladást a vegytani kutatások indították meg. Teljesen lehetetlen is, 
hogy Mill az érzések és képzetek egyesüléséről, mely az éleny (oxigén) és 
köneny (hidrogén) vegyülésével analóg, beszélhetett volna a 19. század első év-
tizedében tett nagyszerű vegytani felfedezések nélkül.  

Midőn a mechanika, természettan és vegytan szolgálatot tett a pszicholó-
giának: a természetrajzon volt a sor, hogy hasonlót tegyen. A Linné, Haüy, 
Oken alapította természetrajzi módszert Bain vette fel a lelki tünemények leírá-
sára; Spencer Herbert pedig egy lépéssel tovább menve, a kifejlés elméletére 
alapítja a pszichológiáját. 

A nagy gondolkodók százakig tartó kutatásai és vizsgálódásai árán, a tör-
vény egyformaságában és egyetemességében való bizalom közkinccsé kezd vál-
ni, s a törvényszerűség érzete a társadalom különböző rétegei érzületét is kezdi 
át- meg átjárni. 

Az ember nem elsőrendű géniuszaié az a nagy szerencse, hogy ahol a tö-
meg semmit sem, vagy éppen éktelen káoszt lát, ott a tüneményeknek sötétjé-
ben a legragyogóbb törvényszerűség megtestesülését lássák. Így volt bolygó-
rendszerünk az ő sokáig érthetetlen pályáival; így történt a szerves világ alakza-
tainak beláthatatlan tömegével, s így kellett történnie beltermészetünk tünemé-
nyeivel is.  

A vizsgálódó emberi ész eddigelé a kül- és belvilág minden zugában tör-
vényszerűségre talált: a parányok mozgásában szintúgy, mint a csillagok forgásá-
ban; a vérkeringésben épp úgy, mint az eszmék társulásában. S ha ez a törvény-
szerűség beltermészetünk tüneményeiben is megvan, azt annál könnyebben 
hatalmunkba keríthetjük.   

   
 


