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'KÖTELES SÁMUELt, a Logicája, Erkölcsi Phi 
l'òsop-hiá'ja, s Philosophiai Encyclopaediája-, va` 
lamint magyar tar.lításai által magának tudományos 
ságunk és n.yelvünk körül érdemeket szerzett phi 
losophust, Óktatót és irót, s academiai társunkat, a 
hä'lál 18m-ben „gaмa ы közölank. Több ем; 
ЕЩЁ ter1esz$ё özvegye a jelen kéziratot, melly 
':.mthropo'logìai leczkéi’ vezérfonalául szol'lgált, a m. 
-tudós tá'rsaság’ birálata alá, s az a vizsgálók’ egy 
Ílar'lgu aìánlatára nyomatni határoztatott, ha a má 
áòàikbiráló által ыьыш változtatások штат 
lcsznek: t.i. a kérdések és feleletek által megsza 
kasztott textusnak folyóba átöntése , s a lmár elavult 

l. 
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münyelvnek a philosophiai elöadás’ mai állapotjához 
-alkalmazása. A kéziratŕ örököse szíves volt engem 
tisztelni meg bizodalmával; mib-en az academia is 
megnyugodván, az én kezeimböl veszi már most a 
közönség KÖTELES’ Anthropologiáját ez úlabb alak 
ban. Említenem kellett ezt, részint azért, meri, 
bármelly iró’ munkáján teы változtatásoknak okát 
adni szoros kötelessége a kiadónak; részint, hogy 
a mi a nyelvbeli elöadásban gáncsot találna ma 
- ára vonni ne -az elhún t 'elesïszerzö’ hanem az g 1 l ‚ 

'én rováso'mra irassék. 

Ez alkalommal nem hallgathatom el azt is , miv 

'lxépen e különben nem kellemes, foldozgató és ja 
'vite, munkán ш ьдrшmёny elöttem kedvessé tette. 
Egyfelül t. i. maga azon 'élemény', mellyet egy Íó-' 
иan szellemü s helyes szerkezetü munkávali fog-.-' 
lalkodás ad, mellyet még azon öröm is fl'íszeref 

zett, mit tudoményos nyelvünk’ illy rövid idö alat'g 
is olly roppant haladásának lapasztalása, sorról 
sovra mcnve, újfra meg újra gerjesztett. T. i. a 
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KöTELEs’ nyelve s a miénk köztt, gazdagság, szi 

goru határozottság, rövidséôlr és jóhangzásra nézve, 
több mint @gy egész ncmzedék fekszik: pedig ö 
csak alig lépett ki az élök’ sorából, ö tegnap még 
tekintet volt, ki maga is tovább vilte a beszédet,' 
melly tegnap elött még csak pólyáiban hevert. Ö 
mások’, de mások visz'out az ö vállain is emel 

kedtek: s ha e munka, mint 'iu; az òlvasó veszì, 

nyelvére nézve talán lassabban fog,r avúlui, mint 

avúlt elsö alakjában ‚ az nem az átdolgozó kéz’ 
érdeme, hanem azokê, kik KÖTÈLES (Эta a ma 
gyar philosophiai n.yelvet olly lelkescu ml'ivelték. 
Mertl nekem itt máл?' nem kelle csinálnom, hanem 
csak a kész közöl vigyázva választani: mibeni el 
járasom, bár az olvasó’ helyeslését is megérde 
melje. 

Másfelül, és mindenek felett, szerencsésnek 

érzem magamat ‚ hogy a jeles elhúnyt iránti tisz 
teletemet --- kinek haladási, s a kol" szükségeit 

megismerni tudó szelleme munkálódjék még so-_ 
.` 
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"káìg közöttünk! ..-- n.yilván és tettleg bebizo 
nyít`hattam. Ez az én, bár csekély, áldozatom 
KöTELEs’ sírja felett. . 

Pesten, augushls’ 28. 1839. 

D. Scнвnвь FEnENcz. 



PH»ILOSOPHIAI 

ANTHBOPOLQGIA. 
 

' BEVEZETÉS. 

1.§.' 
Az anthropologia azon tudomány , melly az emberi 
telfmészetnek tapasztalásból meritett isméretét ad 
ja elö. 

Az emberben kettöá természet vagyon: 1. Phy 
sicai, vagy testi természet. 2. Szellemi, vagy МЫ 
természet. Az anthropologia szélesebb értelemben 
ezen kettös természetnek eredeti , és közönséges tu 
lajdonságait adja elö. Innen az anthropologiát az em' 
beri természet’ tudományának is lehet nevezni. 

2. 

Az ańthropologia’ tárgya az emôer , ki a tapasz* 
alható világ’ körében alegnemesebb teremtés. Mert 

'1. Az ember minder1 földi teremtések köztt 

egyedül azon való , mellyben a testi természettel az 
erkölcs'i természet egyesült. 

2.- Az embler eszes és szabad természeténél fog« 
va-maga önnönczél, más teremtések az eszes va 
lók’ czéljaira csupa eszközök. - 

PHIL» ANTHR. 2 



1 О BEVEZETÉS. 

3. Az ember mind értelmére, mind akaratjára 
nézve véghetetlenül tökéletesedhetö. 

4. Az ember, eredeti mértéke az-igaznak, szép 
nek, és jónak: 

a) Az igaznak .' mert minden igazságot az em 
beri ész’ törvényei szerint ítélünk meg. 

b) А’ szepnek: mert a legfőbb szépség is az 
emberben találtatik fel, a mennyiben külsö képében 
azuerkölcsí tökéletesség láthatólag kinyomja magát. 

c) А jónak: mert minden jóságnak eredeti pél 
dánya az emberi akarat, jósága, vagy más szóval, 
az erkölcsiség. 

- 3. - 

Az anthropologia a természeti tudományok, 
sorába'tartozik annyiban, ' a mennyiben annak tár 
gya , t. i. az ember , a természetnek, mint egy nagy 
egésznek , valóságos lánczszemét teszi. De az em 
ber csak testi természetére nézve tartozik a külső 

természethez: nemesebb részére' nézve pedig, mint 
az istenségnek valódi képe , nem része a külsö ter 
mészetnek, hanem a szabad, és erkölcsi valók’ so 
rába tartozik. 

Ha az embert ezen magosabb szempontból te 
kintjük: ugy az anthropologia egy, a természeti tu 
dományoktól külön vált tudomány, melly annyi 
ban, a mennyiben az ember, felsöbb természetét 
philosophiai módon vizsgálja, a philosophiai tudo 
mányok’ sorába, tartozik , és az egész philosophiára 
nézve ke'szz'tő tudoma'ny. 
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4. 

L. E’lme’leti (theoretica) , melly az ember 
nek testi és 1elki természetét vizsgálja, s egyálta 
lában ezt a kérdést törekedik megfejteni: Milly/enné 

forma'lta az embert maga a terme'szet? 
2. Gyakorlati (practica), melly alkalmaztatott 

erkölcsi philosophiának is neveztetik, és az ember' 
erkölcsi tiszteit, vagy kötelességeit adja elő. 

Egyáltalában pedig ezt a kérdést törekedik meg 
fejteni: Mil/.yenne’ kell az embernek, mint eszes e's 
szabad valónak, maga't kikepezni hogy ve'gcze'lja' 
nak , dicső rendeltetése'nek , megfelel/lessen? 

5. §. 

Az anthropologia az embernek vagy testi, vagy 
lelki természetét vizsgálja. Innen az anthropologia 
kétféle: 

1. Physical', vagy амплитудa, melly a tes 
tet, és a testi természetet vizsgálja. Itt a lelki ter 

-mészet csak annyiban jő tekintetbe, a mennyiben 
annak hasznos, vagy káros befolyása van a testi 
életbe. 

2. Philosophiaí, melly közönségesen psycholo 
gía'nak szokott neveztetni. Ezen tudomány a lélek, 
tüneményeit, munkáit, és munkássága’ törvényeit 
adja elő. 

Itt a főtárgy a lelki természet: de a testi ter 
mészet is tekintetbe jő annyiban, a mennyiben а 
testi természet’ ismerete a lelkire nagyobb világos 
ságot hint. 

2 i 
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6. - 

Az anthropologiát kétfélekép lehlet eiöadni. a) 
Physiologíaí tekintetben , a mennyiben a lélek’ 
tehetségei, módosíttatásai és tüneményei vétetnek 
vizsgálat alá. b) Pragmaticai tekintetben, a’ meny- 
nyiben az embernek mint észszel és szabadsággal'cse 
lekvö valónak eszes magaviselete ‚ és azon oktatások, 
mellyek e czélra vezetnek, vétetnek tekintetbe. 

1. 9. 
A historiai anthropologia azon tudomáuy , 

melly vagy a test’ részeit irja le, vagy az emberi 
természet’ és- az emberiségnek мltoмаt adja elö. 
Ide tartozik: ' 

a) Az anatomia, vagy boncztudomány, melly 
a'test’ részeit, azolmak egybeköttetéseit irja le. 

b) .4Z ember’ terme'szettörte'nete, melly azon 
nevezetesebb változásokat adja elö‚ miken az em 
beri természet ..- az élet’ két végpontjai köztt —- az 
emberi élet’ föbb szakaszaiban, által mégyen. 

c) А: emberiseg’ törte'nete, nlellynek tárgya, 
az emberiség’ lassanként való kifejtödése. Az em-- 
be'riség’ t-örténete ázon physieai, értelmi és erkölcsi 

-okokat adja elö, mellyek'által az einher’ physicaí, 
értelmi és erkölcsi tökéletesedése eleitöl Рoд“, 
vagy elömozdittatott, vagy gаtoltты. 

' 8. 

А philosophiai anthropologia, vagy psycholo 
gia, kútfejeire nézve kétféle: 1. Metaphysica, melly 
az emberi lélek’ természetét és tulajdonságait a tisz 
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ta_ ész’ útján nyomozza. 2. Tapasztalatí, melly 
a belsö tapasztalásra építtetik. Ezen tudomány az 
emberi lélekröl csak azokat tanítja, miket a belsö 
tapasztalás , és' elmélkedés állal tapasztalni lehet. 

De minthogy a lélekröl valódi ismeretet csak 
egyedííl a tapasztalás’ útján szerezhetünk -: ńyilván 
való , hogy a metaphysicai lélektudomány csak Rép 
zelt tudomány. ' ' ' ' 

-9. 

Tárgyaira nézve a philosophiai anthropologia 
lehet: ' l 

' 1. Kb'zönséges, melly az emberi természet’ 
azon k'özönséges tulajdonságait adja elö , mik ..min 
den emberekkel közösök. ' _ -. 

2. Iíiülönös , melly azon lelki tulajdonságokkal 
foglalkodik, mik az emberek’ valamelly különös osz..~' 
tályának sajátai. 

3. Szeme’lyes, melly egy bizonyos személynek 
kitetszö lelkì tulajdonságait, tudományos renddel 
adja elö. ' ' __ f 

10. §. 
A lelket lehet vizsgálni 1. egészséges, 2. bete 

вes állapotjában. Innen az anthropologiának két f6 
szakasza származik: ' - _ : »'-S 

-L А: emberi le'lek’ e'lettucloma'nya` (physio 
logia animi‘ humani), melly a lelket „egészsé 
`ges állapotjában vizsgálja , és tanít a lélek’ három 
f6 tehetségeiröl.v a) Az ismerö, b) az érzö , c) a .ki 
vánó és akaró tehetségröl. 
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Ё. -112:- emberi le'lel," kórtudoma'nya (patholo 
gia an. hum.),l melly a lélek’ különbözö betegségeit, 
a külsö, és szembetünö jelek 'sze'rint rajzolja.- 

11. §. ' 
Az anthropologia’ közönséges kútfeje a belsö 

_tapasztalás E tapasztalás-tételben pedig elsö lépés 
az, hogy a lélek’ munkássága körül egyes észrevé 
telek tétetnek; másodjk, hogy ezek egymással 6sи 
szehasonlíttatván, ezen összevetésböl, a behozás’ (in 
ductio) útján származik a tapasztalás ‚ mellynek ered 
ménye (resultatuma) az, mi a lélek’ munkásságában 
közönséges és szükséges. 

Ennél fogva az anthropologia’ körébe csak azon 
állítások tartoznak, mik e tapasztalásnál fogva 15:1 
zak és bizonyosak. Azok ellenben , mellyek atapasz 
talás’ körén kivül esnek , mint puszta vélemények, 
az anthropologiában semmit sem víláïgosítnak, sem 
mit sc'm bìzonyítnak. _ 

12. 

A' philosophiai anthropologia’ különös kútfejei: 
1. lllinnen tapasztala'saink, mellyeket a belsö 

refleiio’ segedelmével magunk körííl teszünk. 
2. А’ ma'sok’ tapasztala'sai, mellyeketl magok 

körül tettek , és velünk közöltek.- ' 
3. Öne’letira'ßok (autobiographia),` mellyeket . 

nevezetes emberek tulajdon életökröl kész-ítettek.- 
4. Életira'sok , mellyekben hevezete's emlierek’ 

erkölcsei, cselekedetei, és Characterei híven rajzol 
“тaк. 
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5. Nevezetes z/rók’ munka'i , mellyek az emberi 
indulatokat, hajlandóságokat és -charactereket 'teic 
mészetesen festik.- 

6. Nemzetek’ e'sprsza'gok’ tórte'nete, - mellyben 
az emberi indulatokat, hajlandóságokat, és szen-ve 
délyeket néha иgy lehet látni, mint valamelly tü- . 
körben. 

13. §. - 
A psychologus vizsgáló , vagy magát , v'agy má 

sokat teszen e maga vizsgálódásának tárgyává. 
Ha önmagát: nevezetes akadályokkal kell 'neki 

каждыe: l ‘ 
1. Ezen esetben mind a vìzsgáló személy ‚ mind 

a vizsgált tárgy ugyanazon egy dolog. Sokkal nehe 
zebb pedig az Ént tenui vizsgálatunk’ tárgyává, 
mint figyelmünket külsö tárgyak’ tapasztalására for 
dítni. ' 

2. A lélek’ változásai, munkái, és tüneményei 
nem tartósak és állandók , hanem sebesen következ 
nek egymás után, mint a 'vizek’ habjai; azok néha 
gyengék és homályosak, s fel nem hatnak a tiszta 
öntudat’ körére; néha összefolynak , mint a szivár 
vány’ színei; s végtére , soli összefolyó okoknak le 
hetnek következései. Következöleg azokról magunk 
nak nehezen szerezhetünk tiszta ismeretet. 

' 3. Vagynak a léleknek ollyan állapotjai, mely 
lyekben tapasztalásokat tenni lehetetlenség, p.o. mi- 
kor aй; erös in'dulatòk ostromolják. 

l 
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14. 

A mások körül való -tapaszl;alás-tételben nagy 
akadály az, hogy a tettetés, és a képmutatás’ mes 
tersége az emberek köztt csaknem közönséges; mi 
nélfogva az emberek önmagokha rejtezvén, termé 
szetes érzéseiket elnyomják, s a külsö jelek által 
épen ellenkezöket jelentenek ki. 

Innen azQn vallomásoknak, iniket némellyek 
önmagokról tesznek, teljes hibelt adni nem lehet. 
Nincs ugyan is senki, ki a maga természetes, és 
igazi állapotjában kivánna a világ eleibe állani ; nincs, 
ki dicséretes tulajdonait nagyobbítni, hibáit ellenben 
kisebbítni ne kivánná. 

- - 15. §. 
. A philosophiai anthropologia«ollyan mint egy 

foŕrás , mellynek vЕщe elterjedvén , sok h'elyeket ned 
ты, és táplál. ' 

Az anthropologiának haszno's befolyása vagyon 
mind azon tudományokba , mellyeknek czélja az em 
ber’ gendolkodása’, érzése’ és cselekedete’ módját 

'czélirányosan vezérelni és kormányozni. 
Mind ezen tudományok a „швеgы elöismere 

tekeъ az anthropologiából kölcsönözik. 
16. §. 

' Így a nevelés’ teljes czélja az , hogy az egészsé 
1ges testben ép és egészséges lélek lakjék. Ehhez ké 
pest; annak ezélja- kettös:l a) a testi erök’ czélirá 
nyos kifejtése; b) az elme’, szív’ és akarat’ kimivel- 
tetése. 
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'thropologìa’ elveìböl hozatnak le. 

E czél’ elömozdítására, a nevelés’ tudománya 
a fö elveket az anthropologiától kölcsönöz'i; alsóbb 
rangu szabályai pedig, mint következések, az an 

'l In.- 
r 17. ё. i'. 

Az erköltstudomány’ czélja, az ember’ erköl 
csi kimiveltetése, fö czéljának és rendeltetésének el 
érhetése. E czél’ elérhetésére is sokat teszen az an 

thropologia. Ugyanis: 
i. Felsöbh természetünket vizsgálva, megtanít 

arra , hogy mi nem csupa 'érzékiséghez vagyunk ra 
gadva, hanem erényre, halhatatlanságra, és határ 
talan tökéletesedhetésre rendeltetve. 

2. Az erkölcstudomány -elönkbe terjeszti az 
emberi létel’ f6 czélját, melly ebben áll, hogy tö 
rekedjünk a hölcseség’ és erény’ ideálját megvaló-` 
sítni. E czél’ elérhetését akadá'lyozzák indulataink, 
hajlandóságaink és szenvedélyeink. Az anthropolo 
gia azon eszközökre tanít, mellyek által ezeket mér 
sékelni , és az ész’ czéljához lehet alkalmazni. 

1s. ё. . 
De az emberi életben az erkölcsiség mellett 

„(мёg vagyon az okosságra (prudentia) is, hogy a 
sürü viszony-surlódások köztt, azokkal', kikkel 1231‘ 
sasági összeköttetésben élünk, szerencsésen megfér 
iünk; hogy jó akaratjokat, és czéljaink’ elömozdítá 
sára kész segedelmöket megnyerhessük. 

E végre szükségkép megkivántatik az emberek’ 
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ismerete, mellynck elvei az anthropologiában gyö 
kereznek. 

19. §. 
A törvényhozás’ elveinek is az emberi termё 

szet’ ismeretében kellvén gyökerezniök , a törvény 
hozónak ismerni kell 1.' az embert, és emberi ter 
mészetet , hogy törvényei ezzel tökéletes harmoniá 
ban éljenek. 2. Ismernie kell különösen azon nem 
zetnek, mellynek törvényeket Ы, characterét, vé 
leményeit, elveit, balitéleteit, megért állapotját, 
vallását, igazgatása’ módját. 

Az anthropologia a törvényhozónak utat mutat 
arra, hogy a maga törvényeit egyfelül az emberi 
természethez, másfelül a nemzetnek ismeretéhez al 
kalmazhassa. 

20. §. 

Az anthropologìa vezércsìllagul szol'gál az 58:12 
gatás’ tudományának is, minthogy: 

i. Az emberi természetet vizsgálva, tanuságot 
‘И arra, mikép az emberìség’ méltóságát mìnden 
igazgatásnak, mind az egyes polgárokbxm, mind a 
társaságban illendöképen kell becsülni. 

2. Intést Аd arra, hogy sem az egyes emberek , 
sem a társaság nem lehetnek csupa eszközei egy‘ ha 
tártalan hatalom’ szabad kényének. 

3. Hogy az igazgató a maga rendszabásait, és 
parancsait az emberi természet’ ismeretéhez szabja, 
és ne kivánjon terrorismus által igazgatni. 
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21. §. 
Végre a vallásos nevelés’ czélja lévén az embe-.. 

rekben az értelem’ felderítése, a szív’ nemesítése, 
s az akarat’ jobbítása: ' 

Néptanítónak ismernì kell a maga hallgatóiban 
egyáltalában a lélek’ azon betegségeit, mellyeket 
orvosolni törekedik, smelly tudomán)r nyújt neki 
itt kezet, ha nem az ember’ ismerete? 

22. §. 
Az anthropologia mindenek elött gyönyörköd 

tetö tudomçírzy; mert az emberi természet’ mester 
séges alkotásának vizsgálása, az embert egyfelül 
gyönyörüséggel , más felül tisztelettel tölti el ,mind 
önnön természete ,' mind annak bölcs alkotòja iránt. 
De , mint az imént láttuk , felette hasznos is , mert: 
az emberi természet’ ismerete által szabadulunk meg 
az emberi'‘ elme’ ártalmas tévelygésétöl, mellyek 
egyfelül az emberi természet’ méltóságával ellen 
keznek; másfelül az emberi elme’ és szív’ 'csendes 
ségét megzavarják;— s megtanít,miképen az embe 
riséget mind magunkban, mind másokban illendö 
kép becsüljük; s így egyfelül megelözi az emberi 
kevélységet, mig másfelül az elvetemedéstöl, és a 
porban csuszástól megöriz. Továbbá a lélek’ halha 
tatlanságában való hitünket, és reménységünket 
éleszti és táplálja; végre az emberi’természet’ vizs 
gálása által kifejtödik bennünk a 'vallásos ihit', és 
erösödik az isten’ létele felöl való meggyözi’ídés. 



ELSŐ KÖNYV. 
KÖZÖNSÉGES ÉBTEKEZÉSEK 

A LÉLEKnÖL. 

“Első szakasz. 
Az öntudatról. 

23. §. 
. A lélek azon belső jelenéseknek , mik az anyag 
na]: eddig ismeretes tulajdonságaiból ki nem ma 
gyaráztathatnak, okfője és valódi alapja. 

Az emberi értelem’ törvénye szerint változáso 
kat, és tulajdonságokat alany (subjeetum) nélkül, 
menyben azok egyesülnek, képzelni lehetetlenség. 

Ennélfogva szükségkép fel kell tennünk, egy is 
meretlen lényt, melly bennünk gondol, érez és akar. 

24. 

Mi legyen már abelső jelenések, ezen alapja a 
maga lényegére és természetére nézve, azt kima 
gyarázni lehetetlen. - 

Ha megismerhetnők: vagy a külsö érzékek, 
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vagy a belsö érzék, xiagy az ” ёsг által ismernök 
meg. De 

a) A külsö érzékek által nem: mert a lélek 
külsö tapasztalás alá nem jöhet. 

b) Nem a belsö érzék által: mert ez által a lé 
leknek csak az idöben lefolyó változásait, és egy 
mást felváltó állapotjait tapasztaljuk: de magát, a 
gondoló, érzö , és kivánó lényt nem tapasztalhatjuk. 

c) Nem az 'ész által: mert az észnél fog 
va arra ugyan' kényszerittetünk, hogy gondolatunk-l-` 
han a belsö jelenéseknek valamelly aljazatát (sub 
stratum) feltegyük: de hogy ez a gondolatbeli 

- a1any (subjectum) mi, és milly természetü legyen, 
arról az ész nekünk bizonyosat nem mond, és pusz 
ta véleménynél egyebet nem is mondhat. 

' 25. §. 
A léleknek megismerhetjük változásait, mun 

káit, és kijelentéseit. Ugyanis ha a belsö érzéknél \ 
foдa magunkba' visszatérünk; ha lelkünk’ “3110z6 
saira' és állapotjaira figyelmezünk: azokat közvetf 
lenííl észrevehetjük. i 

Következöleg a belsö érzé'k olly tükör, melly 
nél fegva azon változz'isokatgï mik’mint a vizek’ hab 
jai , lëlll’_ kben egyma'is шёn' lefolynak , tisztán 15t 
hatiùk. - nimm ‘ ¿5&1 mï.. - . т}; 

"'.wênv- 26. 'llèim -' "e 
Az öntudatot' (conscientia , das Bewusstseyn) 

vagy elméleti, vagy gyakorlat-i értelemben vehetni.nl _ 
Elméletiben (sensu theoretico) az öntudat a lé 
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tel’ és tuфёшЁ egyesüléseI Öntudattal bír az ember, 
l midön mind magáról, mind a rajta kivl'íl levö dol 

gokról közvet’len ismerete van. Ellenkezö állapotja 
az embernek az , mellyhen sem magáról, sem a raj 
ta kivûl levö dolgokról legkisebbet sem tud. 

Ez az öntudat középpontja a lelki életnek , 
mintegy 'gyl'ílöpiacza minden lelki jelenéseknek , és 
szükséges feltétele a’ lélek’ munkásságának. 

Innen ha az öntudatelgyengül, vagy ollykor i 
egészen elnyomatik: elgyengülnek és elenyésznek 
minden képzeteink, gondolataink és kivánságaink is, 
Következöleg semmit sem tudunk sem a magunk’ 
állapotjáról , sem a rajtunk kivül levö dolgokról. 

27. ё. 
G.yakorlati értelemben (sensu practico) az ön 

tudat lelkz'smeretnek (conscientia, das Gewissen) 
neveztetik. , 

A lelkismeret az öntudattól csak abban külön- 

bözik, -hogy midön bennünk a lelkismeret munkál 
kodik, a reflexio’ munkásságát egyenesen és kire 
kesztöleg az erkölcsi törvény’ tiszta képzésére és 
észrevételére fordítjuk. 

Ennélfogva cselekedeteinket összemérjük az er 
kölcsi törvénynyel, mint a kötelességek’ közönsé 
ges zsinórmértékével. Ha cselekedeteinket azzal 
megegyezöknek találjuk, belsö megnyugvást és meg 
elégedést érzünk: ellenkezö esetben maigunkat kár 
hoztatjuk, és magunkat minmagunktól belsökép 
megszégyenljük. 
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_28. §. - - 
Az öntudat’ elsö fölserkenése egy kimagyaráz 

hatatlan lélektani factum,' melly soha sem lehet tár 
gya a _tapasztalásnak Mert a kis gyermek mikor lel 
kében az elsö világosság kezd felderülni, legkisehf 
betsem'tud magára figyelmezni, és eszmélni. 

Az öntudat’ kifejlödése lassanként, és észreve 
hetzetlem'íl esik, mint reggel a láthatár lassanként 
vìlágosodik' -meg; ’s valamint 'ez a reggeli szürkület 
ben: úgy a kis gyermekben az öntudat a születés 
után jó ideig még homályos. 

Az elsö lépéssel a kis gyermekben ‘az öne’rze's 
serken fel, mellynél fogva homályosan kezdi érezni 
lételét. Az önérzés lassanként tisztul és világosodik, 
mint reggel a láthatár, és öntudattá változik. 

29. §. 

Hogy pedig az öntudat a gyermekben felser 
kenjen ,f és kifejlödjék , kivántatik: 

1. Нogу a test növekedjék, fejlödjék, s bizo 
nyos értelemben kiképzödjék. 

2. Hogy az életmíívek (organumok) , mellyek a 
lélek’ munkásságának eszközei, erösödjenek, és bi 
zonyos tökéletességet nyerjenek. ` 

3. Hogy a kül'sö érzékek felnyiljanak, mun 
kásságba jöjenek, és gyakoroltassanak. 

' '4. Hogy a lélek’ tehetségei -t. i. a képzelö 
dés, emlékezet, a ñgyelmezö, és különböztetö te 
hetség-söt bizonyos mértékben a; érœlem is mun 
kásságra gerjesztessenek. 
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30. 

А magzmk’ tudata (conscientia nostri -— das 
Selbstbewusstseyn) közvetetlen ismerete lételünknek 
és állapotunknak. Ez akkor van meg bennünk, mi 
dön énünket tisztán me?,r tudjuk különböztetni nem 
càak a külsö tárgyaktól, hanem minnen testektöl is. 

Ezen magunk’ tudata mínszeme’ëyesse'günk’ tu~.. 
dása'nal.' is (constientia personalitatis nostrae) ne 
veztetik, mellyet ezen igével fejezünk ki: Én. Mert 
1. az minden fóldi teremtések’ fölibe emeli az em 
bert. 2. E szó: e'n az ember’ legkedvesebb isme-` 
rete, mert az önszeretet, az akarat’ ellenére is, 
nyilván kitör az ember’ minden beszédéböl, véle 
kedéseiböl és cselekedeteiböl. - 

' 31 §. 
Önszemélyességünk’ tiszta tudása akkor kezd 

kifejtözni bennünk a gyermeki korban, mikor nem 
csak az érzékek, hanem a lélek’ felsöbb tehetségei 
is‘ munkássá'gba jönek. 
' E tiszta kifejlödés’ kezdö pontja azon idöbe 

'látszik esni, r1111101- a gyermek már nem a harma 
djk, hanem az elsö személyben kezd beszélni: e'n 
ehetne'm stb. világosság derül ekkor 'fel a kis-- 

'ded’ lelkében; mert eddig csak -érezte a’ maga lé-_ 
telét; most lpedig tisztán tudja, hogy vagyon. 

 .23 kenknügésseylémezS  ték  ótokla  ezsér  nav ,melly az öntudatban szorosan egyesül: l. Énünk’ 
tudása. 2. Testünk’ érzése 'és tudása. ` _, ' 
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Énünk és testünk két különböző egység, mely 
lyeknek szoros és kölcsönös összeköttetése teszi sze 
mélyünket. 

Innen az emberi élet is kétféle: 1. Szellemi 

(vita spiritualis), melly az okos lélek’ szabad mun 
kásságában áll. 2. Életmüves vagy testi e'let (vita 
organica), melly a személy, táplállatását, növekedé 
sét és fentartását irányozza. 

_ ‘зз. §. 
Az Én a lélek’ képviselője; minél fogva mind 

azon változásokat, mellyeknek a lélek alapja, úgy 
nézem, mint enyéimet. . ' 

Mi ugyan is minden változásainkat az.Énre visz 
szük, s e közönséges képzet, Én, kiséri a’ lélek' 
minden változásait, gondolatait, kedves és kedvetw 
len érzéseit, kivánságait és elhatározásait. 

Következőleg az Én egy olly kötölék, melly 
mind ezen változásokat egy csomóba köti. 

34. 

A’ lelket, vagy annak képviselőjét, az Ént, nem 
nézhetni úgy, mint valamelly más dolog’ tulajdo 
nítmányát (praedicatum), hanem szükségkép úgy 
kell nézni, mint" alanyt (subjectumot) vagy sze 
mélyt. A léleknek e személyességét két pont teszi: 

l. 'А logical' szeme'lyesség, vagy a gondolko 
dó lény, sza'ntszerinti egysége (numerica unitas), 
melly szerint a gondoló , érző és kivánó lényt è0n..~ 

' dolatainkban nem tudjuk egymástól elkülönöz- 
PHIL. ANTHn. l 3 
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nézve : 

ni; kövelkezöleg a lelket nem többfélének, ha~ 
nem egy tökéletes egységnek kell képzelnünk. 

2. Ах Érmek szeme’áyes ug.yanazonsdga (iden - 
titas personalis) vagy az öm.udat’ газ/seзe (identitas 
conscientiae), mellynél fogva lelkünk’ sokféle vál- ' 
tozásai köztt is tudjuk: miképen azok vagyunk, kik 
voìtunk hajdan- Ezen személyes ugyanazonság1 ké 
pét egy folyóvíz mutatja. 

' 35. 

- Személyességünk’ egységének fontos követke- 
2ёse1vannak életünkre, és erkölcsi állapotunkra 

a) Attól függ lefolyt életünknek, örömeink 
és szenvedéseinknek tisztább, vagy homályosabb em 
lékezete. ' 

b) Ez által штык jelenvalókká azon változá 
sokat is, mellyek tapasztalásunk’ körében ember 
társainkon történtek. ' 

' c) Attól függ a véghez УЗИ jóságos cselekede 
tekböl származó belsö 'öröm és megelégedés’ édes 
érzése, és az elkövetett gonoszságból kö'vetkézö 
belsö szégyen, nyughatatlanság, a lelkisméret’ bйnя 
ьеъö mardosása, és а megbánás. 

36. §. _ 
.Az öntudat áIJtal lelkünknek kétféle állapotját 

érezzük: kedvest, vagy kedvetlent: 
‘ 1. Kedues lelkünk’ állapotja , 
a) mikor azt az öröm’ csendes érzése illeti, 

vagy a reménység éleszti, melly a képzelödés’ Sz51r 
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nyán bevìszen 'minket a jövendöbe, s o`tta ije~ 
ménylett jónak elérésében elöre boldogóknali érezih 
zük magunkat. 

b) М11юr az ìsmeretben elömehetünk', és az 
igazság’ keresésében szerencsés lépéseket tehetünk. 

c) Semmi sem okoz a léleknek kedvesebb ё!'ь 
zést, mint ha meg vagyunk gyözödve, hogy köte 
lességeinket hiven teljesítettük. 

'2) Kedvetlen, 
a) Mikor lelkünket szomoruság , bánat, féle 

lem, rettegés, harag, gyülölség iìgyháborgatjá'k', 
mint szélvész a tengen. ' 

b) Miko'r ismereteink’ sza'porításában elö nem 
mehetünk. ' 

c) М11юr erkölcsi fogyatkozásaink ' nagy ele 
venséggel Рor03n11]n az öытьt elött. " 

37. 5. 

A minmagunk’ tudata lfelteszi: 1. Lëteläńk’ ё?‘ 
ze'se't e's tuda'sa't ; 2. A külsö világ’ tudását. ' 

Hogy vagyunk, azt’érezzük, és tudjuk kö'z-Ö 
vetetlenül, és ez , az öntndat’- tagadhatatlan fa# 
ctuma. 

Innen Des Cartes’ bizonyitása: Gondolbo'dom;‘ 
‘вы! шaдуoд , szükségtelen volt: mert a goníiolat 
nak és a lételnek .tudása az 'o'ntudatnak egyaránt 
eredeti factuma. ' 

De nem is bizonj'ít: mert 'e bizonyí'tás см 
aunyit teszen: eё: vagyok úgy, mint gondoló иду. 

з * 
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h 

Lételünk’ érzésével -egyтt adatik testünknek és 
testünk’ állapotjának érzése is. 

Valamint lelkünk, úgy testünk' állapotjának 
érzése is _vagy kedves, vagy kedvetlen. Kedves, 
ha az éltetö erök’ munkássága rendesen és minden 
akadály nélkül megyen véghez. Kedvetlen, ha az 
vagy az egész testben, vagy annak némelly részei 
ben megbomlott, és rendetlen. 1 

3s. §. 

- A külsö világ’ tudata (conscientia mundi ex 
terni) a magunk’ tudatával együtt kezd kifejlödgi: 
mert e kettö egymástûl elválhatatlan. 

A gyermeki idökor’ elsö szakaszában kinyilván 
és munkásságra serkenvén az érzékek, a kisded a 
külsö dolgok’ számtalan benyomásait veszi be: de 
azokat még nem tudja tisztán megkülönböztetni 
egymástól. 

Hanem lassanként kezdi a benyomásokat egy 
mással összehasonlítni, elrendelni, és nemek szerint 
megkülönböztetni. Már ismeri anyját, dajkáját, 
s nem akar idegen személytöl szopni. Így még 1:11’ 
gyakat is kezd a benyomásoknál fogva 'meglulilön 
böztetni. Lehet tapasztalni, hogy a fényes és ki 
tetszö portékákat szemeivel kiséri. 

Következöleg a külsö ‹1o18o1‹’ illetése által 
számtalan kêpzetek kezdenek a kis gyermek’ lelké 
ben felserkenni. Így a gyermeknek lassankélnt is 
merete leszen a rajta Бvй1 levö dolgokról, s egy 
általwában a külsö vìlágról. ' 
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` ' 39. 5. 

A külsö „над bövebb isn'léreœ akkor .ma az 
emberben fejlödni, midön a lélek’ felsöbb tehetsé 
gei, u. m. a figyelmezés, egybehasonlítás, az ér 
telem, itélö tehetség, és ész fólserkennek és gya- 
koroltatnak. Ekkor figyelmezni kezd az ember a 
külsö világra,' anna]: tárgyaira, s határtalan mezö 
nyílík a vizsgálódásra. Az ember végre az egybeha 
sonlítás , megìülönböztetés, s a gyakori тpasмa 
lás által tiszta- ismeretet szerez magának a- dolgok’ 
tulajdonságairól, a változások’ törvényéröl , és a' 
maga vizsgálódásával törekszik behatni a természeb’ 
belsö rejtekébe s a világ’ alkotmányába. ' 

Így bövül és terjed lassanként az ember’ isme 
rete a világról, és ez által tökéletesednek lassanként 
a’ természeti tudományok. 

40. ё. 

Magunk’ bövebb ismerete akkor kezd kifejlöd- 
ni, midön az ember nem csak a’külsö világ’ tлёr- 
gyait, hanem az Énnek belsö munkásságát is ‘1128 
gálatai’ tárgyává teszi. 

Figyelmezvén az ember a lélek’ munkásságára, 
a reflexio’ segedelmével megkülönböztçti a lélek’ 
különbözö munkáit: fo'lfedezi azon evöket és te'- 

hetségeket, mik a lélekben feküsznek; kikeresiv 
azoknak változhatatlan törvényeiket. 

Így `az ember lassanként törekedik ’magánàk 
tiszta, teljes és gyökeres ismeretet szerezni magá 



30 I. lcöNYv. KözöNs. ÉRTEK. A LÉLEKnÖL. 

ты. E’ fáradozás’ gyümölcse aztán az anthropolo 
' gia , vagy embertudoma'ny. 

- 41. §. 

Ezen maglmk’ ismerete felsö pontra emelkedik, 
mают az emberben az erkölcsi természet kezd. ki 

fejlödni. Ekloi: élesebben és mélyel'iben- nézünk a" 
lélek’ belsejébe; megismerkedünk erkölcsi szabad 
ságunkkai, az éáz’ törvényadó characterével, és vég 
hetetlen tökéletesedhetésünkkel. Е belsö magasabb 
reflexio által megismerjük jogainkat , kötelességein 
ket és vég rendeltetésünket; meggyözödünk -az ész’ 
fö törxényadásaî és méltósága felöl, s annak tiszte-- 
lettel hódolunk. 

42.. §. 
Az'öntudatnak- határa van. Ugyan is 
a) Minél tovább haladunk, az idöben lefolyt 

életünk’ szakaszai annál homályosabbak lesznek. 
1)) Az öntudat gyermeki korunk’ elsö eszten 

deire n'emhat el. Gyermeki elsö állapotunkra épen 
nem emlékezünk, és életünk’ elsö szakasza reánk 
nézve vastag homályba borittat/ott. 

N em emlékezünk vissza pedig a gyermeki kot 
nak. elsö állapotjára , mert 

' a) A gyermeki korban ismereteinkcsup'án ér~ 
zékiek ютk (cognitiones' mere sensitivae, seu in» 
túitiyae), nempedág'szókkal megjegyzettek (cogni-` 
tiones symbolicae): következöleg nem levén , mi 
néI-fogva lnegtartsuk, azok lelkünkböl egészen ki 
töröltetnek. " 
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b) Met-t a gyermeki kor’ elsö idejében észre 
vételeink csak szakadozottak voltak,' nem kötvék 
össze a tapasztalás’ törvényei szerint. 

Innen, kik a vadság’ állapotjából kilépnek, és 
átmennek az emberi élçtre, miután a’ társasági é 
letre kíképzödtek, régi állapotjokra teljességgel nem 
emlékeznek vissza. 

' 43. ъ. - 
Az öntudat nem haindenkor egy mértékben 

vagyon az emberben. Ugyanis: a vigyázás’ és 
legészsc'ng’ állapotjában, ha különös akadályok nem 
jönek közbe, rendszerint egyforma.; de vannak az 
öntudatnak gyengeségei és fogyatkozásai is, mint 
a napuak. Vannak t.i. az embernek olly állapot-' 
jai, mellyekben, az öntudat elgyengül, elhomályo..~ 
sodik; vannak, mellyekben egészen elnyomatik. 

44. l 

Elgyengül pedig ai öntudat nagyobb, vagy ki 
sebb mértékben : 

1. Midön elszenderedünk, a az álom kezdi 
nyornni érzékeink’ munkásságát. 

2. A vigyázás és álom közötti köz állapotban ‚ 
millyen péld. a részegségé. 'Azért, mit az ember 
illyenkor cselekszik, neki tulajdon'ítni nem lehet. 

3. A mély elmerülésben (imnfersio), mikor az 
ember elmélkedése’tárgyaival egészen elfoglalta ma 
gát. Ekkor a körülötte levö táI/‘gyak meghomályo«~ 
sodnak. 

4. Az indulatok’ hcvében, mikor az értelemf 
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vilá'ga meghomályosodván , az indulatoskodó ember 
a tárgyakra, személyekre és ön cselekedeteir'e nem 
bi1- illeudökép fi'gyelmezni. 

' 45. 

E_gészen pedig elnyom'atik az öntudat: 
1. A me'ly a'lomba/L, melly hasonló a halál’ ál 

lapotjához. Ekkor sem magunkról, sem a külsö 
világról nem tudunk semmit. 

l2. Az a'lom/córban (lethàrgia) , mikor az álmos 
ság meggyözhetetlen. _ 

3. Az аудитa”, mikor az érzékek’ és az ön 
tudat’ munkássága egészen megsziín'ik; s a тeги/ш 
la'lban (asphyxia) ‚ meПy az ájulás’ felsöbb foka ‚ az 
önkénytes mozgások’ teljes megszünésével; csak 
rìtkán marad meg ez állapotban az öntudat. 

4. A merevengörcsben v. merevälïseígrôen (ca 
Еe1eps1s), hol az önkénytes mozgások megszünnek, 
az öntudat kialszik, és csak a tagы" szenvedöleges 
hajlékonysága marad meg. 

5. A me'ly re'szegsegben, és az elmebeli hábo 
rodásban. 

6. Sok betegse'gben, mellyben az elme annyira 
elbódúl, hogy a beteg sem magáról, sem a rajta 
kivííl levö dolgokról legkisebbet sem tud. 

46. ё. 

Az öntudat a’ _testi életmííségtöl (Organismus)7 
s föleg az agyrendszertöl (systema cerebr.) függ. 

A jelenések’ e világában a lélek’ minden mun 
kássága a testi életmüvek’ munkásságához van kötve , 
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következőleg , ha a testi életmüség’ mimkássága 
gyengül, vagy néha egészen gátoltatik,» az Öntudat 
is gyengül, söt el is enyészik. 

De ezen tapasztalásból helytelenül következtet 
nénk hogy a testi e'letmüsq'g a ‚мы a'ltal leron 
tatva'n ‚ az öntudat is merőben el .fvg enye'szni. Mert 
senki sem tudja megbizonyítni, bogy a testi életmü 
ség a halál által egészen lerontatnék. ' 

Egyébiránt is az öntudatnak holtunk utáni fen 
maradása nem az anthropologia’ hanem az erkölcs 
és vallástudomány, tárgya. -. 

Második szakasz. 

'A test’ e's lélek, összeÃ-öttete'se'röl. 

47. §. 
Az ember két különböző valóból áll, t. i. test 

böl és lélekböl. 

Hogy a test és lélek, belsö természetökre , és 
lényökre különböznek-e egymástól vagy nem, nem 
lehet tudni. Ez ugyan is a tapasztalás’ körén kivül 
esik. 

De a mennyiben a test és lélek jelenések, vagy 
_ tapasztalható dolgok,' annyiban egymástól igenis kü 
lönböznek: 

a) A test a külsö érzékek’ -, a lélek, munkás 
Sága pedig a belsö érzék’ tárgya. 
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b) A testet, és annak részeit te'rben, a ïlélek’ 
változásait pedig idó'ben veszszük észre. 

c) A test különféle részekböl vagyon összeal 
koпa; az öntudat’ alanya pedig megoszolhatatlan 

' lény. 
d) A' test’ tulajdonságai különlböznek' a léle 

kéitöl. 

e) Különböznek e kettönek 'törvényei is. A test 
magától nem Irilozdul: a lélekben megvan ez ön 
kénytesség’ (spontaneitas) és a szabadság’ elve, mell-y 
nél fogva magát:' szabadon elhatározhatja. A: test, ha 
megindúl , mindenkor egy irányt tart: a lélek pedig 
maga eleibe különbözö czélokat tiizhet , és magának 
különbözö i1-'ányzatokat vehet. 

48. 

A test és lélek , mellyek együtt véve teszik sze 
mélyünket, belsö, és szoros egybeköttetésben álla 
nak egymással. Ennél fogva szüntelen hatnak egy 
másra; szüntelen közlik egymással a magok’` válto 
zásait. Testünk’ állapotja befoly a lélekéhe‘, és vi 
-эхoм. 

A kettö úgy van köl-csönösen egymáshoz , mint 
ok az okozathoz. 

49. §. 
Az emberben közönségesen két eröt különböz 

tetünk meg: a) az e’leteröt (vis Vitalis) , melly min 
den testi változások’ és müködések’ elsö kútfeje; és. 
b) a мы eröt, melly minden lelki munkálatok’ ok 
feje. 
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E két errő szoros egybeköttetésben áll, s mind 
egyiknek" befolyása van a másikba. Növekedvén 
vagy apadván az életerő , ugyanazon arányban nö 
vekszik vagy gyengül a lélek’ ereje is. 

50. 

Bizonyítja pedig a testnek a lélekbe való befo 
lyását a tapasztalás , melly szerint: 

1. A lélek’ minden munkássága ebben a jelené 
sek’ világában , életmííségtöl függ. Ha az éle'tmüvek 
tökéletesbek lesznek: a lélek’ munkássága is tökéle 
tesedik; ellenkező esetben a lélek’ munkássága isw 
elgyengül Innen az utolsó vénség második gyer 
mekség. 

2. Ha a testi munkák rendesen mennek véghez : 
az elmének is ereje, elevensége, és vidámsága va 
gyon; ellenkező esetben a lélek elveszti erejét és 
elevenségét, - ' 

3. Ha a test fáradság,.tartós munka, éhség Ы" 
_ tal elgyengűl: elgyengül a lélek, ereje is. 

4. Ha a testben és annak munkáiban némelly 
physicai szerek általrendetlenség és zürzavar okoz 
tatik: a lélek’ munkásságában is zavarodás leend. 

5. Az agy’ hibái szembetünőképen befolynak 
a lélek' munkásságába. Ha az összenyomatik, vagy 
megsértetik: a lélek’ munkásságában is nagyobb , 
vagy kisebb gyengeségek tapasztaltatnak. 

51. 

De a lélek, állapotjának a testre befolyását is 
szinte a tapasztalás bizonyítja; t. i. 
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.1. A gondolò erö’ hosszas megfeszítése álta1 
annyira elgyengül a testi életmüség, hogy azember 
tehetetlen leszen a legkisebb elmebeli munkára is, 

2. A szelid érzések és indulatok, millyenek 
az öröm, vidámság s a reménység, a testi munkák’ 

l folyását, az egészséget, és életet elösegítik és gya 
rapítják; midön a szüntelen tartó mordság, hosszas 
szomoruság, báumt-‚ és epesztödés fonnyasztó mér 
gei az életnek. 

3. Az erös indulatok, és elmeheli nagy felhábo-l 
rodások, millyenek a harag, bosszankodás , hirtelen 
nagy öröm és ijedség úgy hatnak az életmüségre, 
mint a szélütés, az életeröt néha egy szempillantás 
ban kioltják. 

4. Némelly képzetek rendkivül nagy változáào 
kat okozhatnak a testben. Egyetlenegy szó néha fel 
forralja az ember’ egész vérét és a vérforgást nagy 
zavarba hozza. Vannak tárgyak, mellyeknek csak 
látása is csömört és undorodást okoz. Néha peйg a 
csupa képzelödés és elhitetés betegséget, söt halált 
is okozhat. 

52. 

A dualismus az emberben egy tésti ’ és egy lel 
ki valóságot különböztet meg. A dualismus lehet: 

1. Tapasztala’stúli (transcendens) , 'melly azt 
állítja: hogy a test és lélek belsö természetökre néz 
ve is különböznek egymástól. Е Vélemény többet 
állít , mint megbizonyíthat. 

2. Tapasztalati (empiricus), melly a tapaszta 
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láshoz. ragaszkodván , csak annyit állít: hogy ma 
gunkban kétféle változásokat tapasztalunk , u. m. tes 
ti és lelki változásokat, és jelenéseket , s ezek egy 
mással, mintaz okozattal, kölcsönös összeköttetés- 
ben állanak. ‘1 

53. l 

A lélek, életmüvét szélesebb, és szorosabb ér'- 
telemben vehetni: 

1. Sze'lesebb értelemben a lélek, életmüvének 
az egész testet nevezhetjük, mert az egész testnek 
s az állati életnek befolyása van a lelki életbe. 

2. Szorosabb értelemben a lélek’ életmüvének 

nevezzük a test’ legnemesebb részeit: az agy~ és ideg 
rendszert (systema cerebrale et nervosum). Ugyan 
is, a tapasztalás szerint, mind az öntudat, mind a 
gondolatok, mind az érzések, mind közönségesen a 
lelki munkálatokkülönösen e részektől függenek. 

54. 5 

Az agy három részre oszlik: a) A nagy agyra; 
b) az agyacsra; c) a nyúlt agyra. 

Az agy egy mély bevágat által, melly annak 
felsö felén találtatik , és elülről hátra megyen , két 
részre osztatik:egy jobb s egy bal részre. E bevá 
gatot; hátul egy más vágja keresztül, melly az agyat 
ismét két részre osztja , elsőre t. i. és ha'tulsóra. Kö 
vetkezőleg az agy négy féltekéböl (hemisphaeria) 
áll. A két elsö nagyobb, s teszi-k a nagy agyat: a 
két hátulsó kisebb, s teszik az agyacsot. 

А nyúlt agy (medulla oblongata) a nagy, és 
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kis agy’ azon részéböl származik, melly a nagy és 
his agyot alul egymással összeköti; s nyúlt agynak 
addig neveztetik, mig- a koponya’ üregében tartòz 
kodik.- 

Ebböl a gerinczoszlop’ csatornájába ereszked~ 
vén, gerinczagynak (medulla spinalis) neveztetik, 
mell‘y az úgy nevezett _lofarkon (cauda equina) 
végzödik. 

 .55 zA  toyga  moráh  rék  )atnemugetni(  :ajtírob  .i
a legfelsö ŕe'me'ny agyke’rnek (dura meninx, dura 
mater) neveztetik. Az ebbe-.n tàláltató vérerek (ve 
nae) a szivböl az 'agyba felment vért vissza'v'isz'ik a 
szЫbe. 2. Apókha'lós 176’- (araclmoidea) ‚- -me11.у a 
pókhálónál is fínomabb hártya. 3. А lágy agyke'r 
(pia menínx , .pia mater) , щeПy számtalan üterekkel 
(arteriap) bír , mik a vért a szívböl az agyba viszik ,f 
s annak barázdáiba mindenütt beereszkednek. 

56. 

AZ aâ'y’ alkOtáSa az egész természetben a leg-f 
mesterségesebb: ldemi lu'ilönféle részei’ czélját és 
rendeltetését csak kicsiny mértékben ismerjü'k. A 
tapasztalás’ útján a következö állításokat bizonyo 
saknak lehet tartani: 

1. Bq'zonyos, hogy az aду e'letmüve az öntu* 
dat/Lak. Mert ha az agyzvalamelly külsö ok által ösz 

- szenyòmatjk , az öntudat is-elenyészik; ha Pedig az 
összenyomás elháríttatik: az öntudat is visszatér.. 

2. Вйядпуoэ, hogy az aду ku’tfeje mimlm 
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' syengül 

mozga'snak. Ugy'an is a) ha az agy összenyomatik, 
az egész test elzsíbbad, elbénul; s viszont e zsibba. 
dás elenyészik, mihelyt a nyomás megszíínik. b) Нa 
az agy ingereltetlik: mìnden izmok, mellyek azon 
környékböl -vаsы: idegeiket,' rángatódzó mozgásba 
jönek. l 

3.` Bizonyos ‚ hogy az aду ku’gfeje mínden e'r 
ze'snek. Mert ha a test’ valamelly része keményen 
átköttetik, s ennélfogva az agygyali közösülése elre 
kesztetik: a_test’ azori részében érzés többé nemle 
het. 'HKM Y ,Uil-F i.. '1 

4. Bìzonyos' az is, ‚гoду az agy«î; le'lek’ ka'ssa'ga'nak e'letmüve. Mert ha az agy megsértetìk , 
vagy beteg, p. o. 'vízkóros, à lélek’ munkássága el 

Xg; ¿:km .ш .93m .Jh 
_Spin snf_äf‘yvf‘f- "АЁ’ “Jemxrégc- xl; .L ` ' 57. a l \ - fusie -.»,.áwseo. uw §sdìssefrl vl’ ш ц -' ' 

Az меда fejér és velös szаlakból álló vastagabb, - 
жду vёЬonyaЬЬ Гoцфaь, mellygk _részint- a; agy- 
ból, részint a gerinczagybâbtveszik ' ewdevöket s az 
egész testben elterjednek. 

Alakokra nézve hengerképüek, állományok pe 
'dig hasonló azagyéhoz. Az idegek eloszlanak vég 
hetetlen vékony szálakra, mellyek a test’ minder1 
részeiben elterjednek. Ha e НЧРЩ szálak nagyító 
üveggel nézetnekx mint megahnyimhártyatokbá 

' Zárt mutatnako ¿gg xg nllg’"_ ' ‘На 
Páronként erednek. Az agyból 1I , a gerin’cz- 

agyból 30 pár ered. i 
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A csontokban , porczokban ‚ inakban , hajban , 
körömben idegek nem találtatnak. 

58. 

Az idegek, munkásságokra nézve, kétfélék: a) 
mozgatók (nervi motores), mellyek az izmokat moz 
gásra gerjesztik; és b) e'rezök, mellyek az érzések’ 
és képzetek’ fólserkentésére szolgálnak. 

`Minden idegek pedig összefüggenek egymással, 
s egy 'tökéletes rendszert képeznek, minél Рoдa a 
bcnnök történt változásokat egymással közlik. Innen 
magyarázhatni meg, mikép p. o. egy szomoru hir’ 
hallására elkeseredünk és sirunk; innen hogy a gyo 
mor’ elgyengülése föfájást okoz, sth. 

- 59. Az idegek’ munkássága az emberi testben: 
1. Az egész test’ érzékenysége az idegektöl függ, 

s így a melly részekben azok nincsenek , érzékeny 
ség sincs. 

2. Az izmokat mozgásra gerjesztìk. 
3. Az idegekre hatott benyomások által serken-' 

tetnek fel lépzeteink. 
60. 

Az idegrendszer alatt (systema nervosum) széles 
értelemben az agyot, gerinczagyot és idegeket ért 

s e részek együttvéve egy tökéletes rendszert 
képeznek, mellyet úg-y nézhetni, mint egy élöfát. 
Ennek koronája az agy; derekn a gerinczagy , gyö 
kerei pedig az Нege]: , mellyek a testben mindenfe 
lé elterjednek. 
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61. ё. 
Részletesen tekintve az idegrendszerben két kü-- 

lön al rendszer megkülönböztethetö: 1. „dz agy 
rendszer (systema cerebrale), hová tartoznak: a) Az 
agy. b) A gerinezagy. c) Az érzésekre, és a szabad 
mozgásokra szolgáló idegek. E rendszer szolgál élet 
müvííl a lelki életnek. 2. А dúczrendszer .(systema 
gangliorum). A has» idegei t. i. helyenként összebo 
nyolodván bogokat formálnak. E rendszer’ közép 
pontját az idegek, azon összebonyolodása teszi, melly 
a hasban a szívgödör’ tájékán találtatik. A dúcz 
rendszer a növényi és állati élet, elősegélésére, és 
fentartására szolgál. 

_ 62. 5- - 
A léleknek a testben valamelly különös lakhe 

lyet tulajdonítani nem lehet. Mert akár azt állítsuk , 
hogy a lélek a test, v'alamelly részéhez van kötve, 
akár azt, hogy az, az egész testben szélel öntetett; 
mind a két esetben feltesszük ,- hogy a lélek térben 
van, és helyet foglal el. Arra pedig, hogy a lélek 
ről ezt állítsuk, legkisebb jogunk sincs.' . 

A lélek’ lakhelyén helyesbben két dolgot lehet_ 
érteni: a) a léleknek a testben való közönséges mun 
kásságát, és eröbeli jelenlételét (dynamica praesen-l 

melly szerint a’ lélek munkálkodik a test, min 
den részeiben, mellyek érzékenységgel bírnak, a 
nélkül, hogy valamelly különös helyhez volna köt 
tetve,l vagy b) az érzetgóczot (commune sensorium) 

PHIL. An'rnn. _ 4 
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érthetni, vagy is azon helyet, mellyben minden 
idegek kezdödnek , és végzödnek. 

' 63. S e helyet az agyban kell keresnünk, meŕt 
1) tapasztalás szerint az öntudat az agytól függ. 
2) Нa a test’ valamelly részében az idegek szoro 

'san átköttetnek, vaдy ketté vágatnak: az agygyali 
közösülés ketté vágatván , a test’ azon részében ér-- 
zës 'többé nem lehet. 
' 3) 'Az agy legnemesebb része az emberi testnek, 

mellynek hibája, betegsége, vagy megsértetése 
gyengíti a lélek’ munkásságát. 

Azonban az emberi test’ vizsgálói sem tudjàk 
szorosan meghatározni azon pontot, mellyböl min'- 
den idegek k'iindulnak. 

 .46 ygoH za yga  sé  ttelkedré gedi  ttzök  dabazs  ök
zösülésnek kell lenni,'bizony0s, mert ha e közö-..- 
sülés ketté vágatik; a külön választlott tagban' érzés 
nem leh'et. - 

Az érzö inakban esett változás'nak felhatására 
nézve-pedig több vélemény van, mellyek köztt leg 
tökélyesebb az, mi szerint az idegek nem -üг-esela, 
mint Haller-vélekedett', hanem tömöttek, s ben-_ 
nök bizonyos fínom anyag foglaltatik ‚ meПy vagy a 
tüzhez, vagy az aetherhez, vagy a villanyhoz ha..' 
sònló: s ez már úgy hat fel az idegeken, mint a 
vìl'lany azérczvesszöu. ' 

' Е vélemény’hihetöségét bizonyítják 'azon pró 
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batételek, mellyek a gutaütötte tagok köríil a vll 
lany- és galvánossággal tétettek. 

65. 

A. test’ és lélek’ szoros összeköttetéséböl töbl) 

tünemény származik, mellyek közííl egyik az, hogy 
a lélek a test’ tagjait szabad kénye szerínt mozgat 
ja; úgy az is, hogy testünket egy helyböl másba 
menetelre ösztönzi és határozza. Egyébiránt, mí 
képen határozza a lélek а testet szabad akarat sze 
rìnt való mozgásokra, az olly lélektani lettdolofolr , 
mellyet elégségesen kimagyarázni lehetetlenség. 

66. 

A testnek a lélekkel való szoros összeköttetésé-ß 

böl származik másodszor azon tünemény, mi sze 
"rint ha az emberben az uralkodó indulatok, hajla 
mok és szenvedélyek gyalu'an fólgerjesztetnek: ezek 
az ember' àbrázatát, arczvonásait, szemeit és azok’ 
forgását'különösen módosítják, és azokhan látható 
bélyeget haŕgynak magok után. Ha az indulatok’ és 
hajlamoknak az ember’ külsö formájában tapasztal 
ható jeleit egy tudományos egészbe lehetne szedni: 
úgy abból származnék a’ pathognomonica vagy az 
indulatol." jelei’ tudoma'nya. 

67. 

‘A harmadìk tünemény, hogy az embernek, 
egy felül elmebeli tökéletességei, millyenek: az ité 
.lötehetség, elmésség, élesség és mélység , más fell'il 
az elmebeli fogyatkozások és gyengeségek, millye 
nek az együgyüség, ostobaság és butaság, magokat 

4 * 
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az ábrázatban, arczvonásokban, a’ homlokon és 
szemben, látható jelek által nyilatkoztatják ki; s in 
nen némelly ábrázat sokat, más keveset ígérö. Az 
illy külsö jelekből alkalmasint meg lehet ismerni . 

- a’ belsö embert. 

68. ё. 

' A negyedik tünemény, melly a testnek a lé- l 
lekkel való szoros egyességéből származik, az: hogy 
nem csak az elmebeli tökéletességek , hanem egy 
szersmind a lélek’ erkölcsi tökéletességei is, mily 
lyenek: a szelídség, jámborság, a szív, jósága és 
nemessége, kinyomatnak az ember’ külsö formájá 
han, nevezetesen az ábrázatban és szemben. In 
nen az ábrázat, külömösen pedig a szem, a lélek' 
tökг-ének neveztetik. E szép tulajdonsággal csak -az 
emberi test bír. 

- ̀  69. Az aтoмaн (p/zysiognomonica), ha tökéletes 
ségre vilethetnék', azon tudomány volna, -melly 
szerint az emberi test, külső jeleiböl-és formáiból, 
főleg az arcz’ vonalmaiból," a belsö embert lehetne 
megismerni; t. í. a) az ember’ elmebeli tehetségeít, 
talentumait. b) Indulatait, hajlamait és jó vagy rosz 
szokásait. De e tudományt nem lehet állandó el 
vèkt'e építni, következőleg nem is lehet tökéletes 
ségre vinni. Mert 
_ a) Az elmebeli tehetségek és- hajlamoknak nem 
lehet állandó és csalhatatlan jeleit meghatározni; 

-11) Az emberi ltest’ részei az életmüvezet’ 
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vényei szerint'fejlödnek ki; következöleg, - a ré 
szeknek lehetnek formái, mellyek nem függenek a’ 

_ lélek’ munkásságától. 
с) A tapasztalás is gyakra'n megczáfolja-e tuff' 

dományt. Lehet két emberben a..1‹й1зö..-1`щтг5; 
egy , a_-|е11‘1. tehetségek’ .legpagyohb _ kůlñńbözései 
mellett. - . . - - -. ` .. 

' m._ 5: . . 

Az agytqfz (clfaniól0giaì egy neme a physio 
gpórilohicáriak. ägytan `szerint, az ember’ el 
nile'b'eii тeтрадей’ é's' hàjlamss1ic- ¿"ko'po'nya’ különj 
fél'el dòmborciéiásaißóf, " kiáìláàáibóf é's 1mélye'déseiln'ôl' 
lehetl’mégistnerni' és 'határpznif E tildomány’ sz’ç:;r-`l 
:Èöj'e‘j 'dçíct.cíirl ' Gall , 'kinelg' véiem'énye szerint minden‘ 
Rélkìl -iîehe'ífs'ég.elnnek‘,' és" iiaîlarnpknàk" âz Ya'gylian ,' bil-` 
zonyos 'ëletmi'i've'i vànnak', 'm'ellyeknek aztán a Riti#-‘ 
ponya’‘különféle dombòrociáiâa és mélyedesei felel 
nekmegn‘" " " "'"' 'i 

- l_1|.§.-_ ’-_ g 
`' .Elegy af kiilönbözëßîreheèségekmk az' -agybm 

hülönbözö életmüuei. Kanaak, д tapasualásból ¿mda. 
juk meg; t,i. l ` .д- -1_._..í. 

1..' Lehewawmkmhesy штык mél@ el-f 
*esiti “чтит- 'wiki .whevrségéu жмём бы 

l -_ ‘ ' 2. -Нa‘; ggf‘lgi'f nbözz'o' _tészei ßérgtetpekggçg: 
:iz- amber kûlönbözödeläitßhmgégçrix; yesz'ti» el. . 3. Némelly tehetségeì a ‘Мазь maman. 

А 
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tökélyre -emeltetnek: mig mások a középszerííség’ 
állapotjában „жegать. 

4. Egyforma lelki megfeszülés mellett az ember 
hamar elfárad; melly ha változtattatik, az ember 
aхt; hůzomos idöig 'kiállhatja. 

Ezen s hasonló tapasztalásokkal kivánta Galll 
megbizonyítani, hogy a léleknek külön tehetségei 
az agy’ külön részeitöl függenek. 

- 72. §. _ 
A lelki tehetségek’ és hajlamok’ külsö jeleìt 

Gall ßehozásÃinductio) által határozta meg. T. i'- _ 
összehasonlította egymással sok embereknek és ál 
latoknak, mellyek egy, vagy más -lelki tehetsélg’ és- 
hajlam’ kitetszöbb mértékével birtak , koponyáit , s 
ez úton határozta meg a’ lelki tehetségeknek és hai 
lamoknak a koponyában találtatò életmüveit. 

13. §. ' 
Azonban az agytant e következö nehézségek 

nyomják: ' 
l. A tapasztalás kimeríthetetlen. Annál fogva 

a l-elki tehetségeknek és hajlamoknak a koponya’ fel 
sö szinén, áll'andó és bizonyos jeleit meghatározni 
nem lehet. 

‘2. Az agytan lerontja a szabadságot,- és az em 
bert lvasta'g anyagiságra viszi. lMerz-t e' túdomány 
szerint a rosz és vé'tkes' hajlandóságok, millyenek a 
gyilkosság’, tolvajság’, bnjasá'g’, ravasz'ság’ ösztönei 
az emberrel születvén, ezek akaratunk e`llen is rosz 
'r'a Vinnének minket. 
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3. Az agytan szerint a lélek’ nemesebb иди] 
donságai és érzései, millyenek: az átyai, gyerme 
ki, felebaráti és barátsági szeretet, physlcal okok 
bó1 magyaráztatnak , s így az ember tökéletes gép* 
pé leszen. 

74. §, 

Az emberi életmüség az állatokétól mind az e' 
-gészre, mind a részekre nézve különbözik. i. Az 
egészre r'1ézve: 

a) Az cmberi élelml’iség magasb és- nemeseb'b 
czélokra rendeltetett és intéztetett, mint az oktalz'm 
állatokban. Ugyan is, ezekbén nincsenek meё’ az 
értelmes beszéd’ életmüveì, a gondolò, itélö és 0 
koskodó tehetség, minél fogva' nem is alkalmatosak 
a kifejlödésre és tökéletesedésre; alkalmatlanok ar- 
ra; hogy egymás köztt egy okosan elrendelt társa 
ságot formáljanak , és magasb czélokra irányzoft in .. 
tézeteket állítsanak fel. ' 

b)' Az emberben az egész életml'íség egy âlta 
lában finomabb; minden részek és nedvek tökéle 
'tesbben ki vannak mívelve. 

c) Egy különös szép tulajdona az emberi élet-` 
miíségnek az, minél Гoрa _a lélek’ tökéletes'sége És 
szépsége az ember’ külsö formáiában kìnyomatha 
tik és kifejeztethetik.‘ " 

`7'5.` §. 
A részekre- nézve különbözik: ' 

.,'lx 

a) Minden állatok köztt az emberben az agy 
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a legtökéletesebb, -és az idegekhez képest a legna 
Бyсы). . 

b) Nagyobb a 'részek- 'és tagokbani hajlé-kony 
aág, - 

c) Nagyobb a kezek’ és különösen az újvégek’ 
érzékenysége. Ennek köszönheti egy részt a’ ines 
terségekben való tökéletesedését. 

(ДA: emberhen külön életmi'ívek vannak az 
f'ertel-m'es' beszédre, mellyek mellett egyszei'smind 
érteleinmel, észszel és szabadsággal bírván, niagát 
vég ваш tökéletesítheti. ' 

Harmadik szakasz. 

А zèle/b’ e'leimüse'ge... 
- 76. §. 

A léle'k’ életmíís'ége alatt a’ lelki erök’ ésteilet 
segeln.’ ösязшгsёёёъ2 lLudományos -rendszerbe'.iiételét 
érijülg. ' _ 

" " „ 77. §. 
A lelki erö a lélek’ môdosíttatásainak szerzö 

Oka , melly mindenkor bizonyos iparkodást,l és 
munkásságra való törekedést teszen fel. 

A тeму a munkálkodásnak 'csak lehetséges 
‹ volta (vis in potentia). 
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- Нa a tehetség magasabb tökéletességre emelte 
` tik, kepesse'gnek, vagy teÍletÖsseQgneb (capacitas) 

neveztetik. _ ‘ 1 
Ennek magasabb fo'ka 'a мы; és könnyíi'seg. 

Legfelsö mértéke pedig, a lélelmek valamelly kü 
lönös ajándéka. p. o. az elmésség, élesség és mélység. 

78. - 

_ Minden lelki erök- és t-ehetségek‘ az öntúdatban, 
vagy az Énben eg-yesíílnek. De mi még sem is 
mçrünk egy olly elsö és törzsökös eröt, mellyböi 
'a többiek folynának.. Mindazáltal, viszonylagos ‘ér 
telemben (sensu relativo) almperöknek neveztetnek., 
mellyekmég ’alsóbl) eröket- foglalnak magok alatt, 
mint a nem a fajokat. 

Нa magunkra figyelmezünk: három eredeti és 
alaperöt vehetünk észre magunkban , u. m. 'az is 
merö ‚ e'rzóÍ és kíva'nó tehetseget. 

79'. §. 
Az ismerö tehetségnek két ága van , u. m. 'all 

só és felsö. .dlsó az, mellyaz -oktalan állatokkal 
is kiizös; a feilsöegyedül a gondolkodó ember’ .tu 
lajdona.. _ 

'Az ismer’o’tehetség’ als() ágára 'tartoznak l. az 
e'szrevevö teketseg<facu1tas percipiendi) s idea kül- 
_s6 érzékek s a _belsö -_érzék;` 2. a 'képzelödés (imagi 
natio); 3. az c_mlékezö ‘Мёg (memoria). -- 

A 'felsö- ágra -штатaх: 1. az e'rtelem (intel 
lectus); 2. az e'sz (рaба); 3. a lélek’ jelesebb isme- l 
r6 tehetségei, mellyek a közönséges mértéket fe- 
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lül haladják, míllyenek: a) a teremtö képzerö 
(Phantasia), mint az eszmények (ideal) tehetségeì; 
b) az elme'sse'g (ingenium) ; c) az e'lesse'g (acumen) ; 
d) az elme'uek me'lysege'(profl1nditas); e) a la'nge'sz 
(genie); a jövendök’ ellátásának tehetsége. - 

 .08 ;témsI  za  ergéstehet-özré  :kanzotrat
I. Az e'rze'sek, mellyek ’1) L'ülsöb, vagy testiek, 

2) belsök, vagy lelkiek. A belsökre tartqznak: a) 
az aestheticai, vagy izlési érzések; b) a képzelö' 
désböl és az emlékezetböl származó érzések: c) az 
értelemböl 'származó érzések; d) az együftérzésl, 
-vagy sympathia; e) az erkölcsi érzések; f) a val- 
lásos érzések. - - - 

'IL Az érzések’ magasabb fokai: az indulatolr 
(affectus). ' ' 

 .18 ergéV  za  óraka  sé  ónávik  nebgéstehet  tamráh
-lehet 'megkülönböztetni : i 

1; A gyakorlati e'rze’kise'get (sensualitas pra-‘ 
ctica), mellyre tartoznak az ösztönök, hajlamok és 
szenvedélyek (passio); 2. a gyakorlati e'rtelmesseL 
‘get (intellectualitas practica), mellynél fogva aka~ 
-ratunk a cselekedetre nem az ösztönök és érzések‘, 
hanem az értelem’ -ké'pzetei és szabályai á-ltal hatá 
roztatnak; 3. a gyakorlati vagy förve'nyadó дм: 
(ratiò practica), mikor ak'aratunkat egyedül a kö..~ 
‘telessf'ng’ eszméje és -az erkölcsi törvény’- tisztelete 
indítja a jônak cselekvésére. 
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82. 

' Czélja pedig ezen tehetségeknek; 1. 2z31sr118 
rö tehetségé az ígaz; 2. az érzötehetségé a „гр; 
3. a kivánó tehetségé, s különösen a) a gyakorlati 
érzékiségnek az ‚ mi kedues és gyönyöräse'ges ,- `Ь) 
a gyakorlati értelmességnek a’ бaлnos; c) a gya 
korlati észnek az erkölcsijó , vagy az ere'ny, melly 
nek ismét három foka van: aa) az'igazsa'g (justitia), 
56) az erkölcsisfégr (moralitas), cc) a kegyesse'g (pi 
etas, seu religiositas). '' 

83.' §. 
Ezeknek következése az életre nézve, s pedig 

név szerint 1. a cselekvö érzékiségé az ‚жaждg 
(animalitas) , 2. a gyakorlati értelmességé az okossa'ig 
(prudentia), 3. a’ gya1юr1aй, vagy törve'nyadó észé 
a'z' e'rkölcsise'g, és kegyesség, vagy más „дым; az 
мы“: es vallásos élet. 

‘ 



__»_-`_'` '’} - 
MAsoDIK KÖNYV. 

AZ ISMERÖ TEHETSÉGRÖL. 

Elsö szakasz. _ 
dz ismerö te/zetsezgneb alsó ágaì. 

l I. - 
Az észrevevö tehetség. 

I) .4 мы érze'htség. 
S4. ё. 

A kûlsö érzék (Sensus externus) lelkünk’ azon 
befogadó tehetsége , mellynél fogva az a külsö 1;51' 
gyak’ benyomásait felfogja, és beveszi, s az által 
magának érzéki ismereteket szerez , mellyek -ki'ilön 
bözö névvel neveztetnek: 1. Érzeme'nyeknel: (sen 
sationes), ha csak a bennünk történt kedves, vagy 
kedveblen változásokra fìgyelmezünk; 2. ne’zleteknek 
(intuitiones) , ha a külsö dolgok’ illetése által szer~ 
zeн; ismeretre fìgyelmezünk ; 3. e'szreue'teleknek 
(perceptiones), ha meg vannak gyözödve a felöl, 
hogy nézletünknek valóságos tárgy felel meg. 

85. ё. 
Van pedig öt lçüls'o' érzékünk, u. m. a la'ta's, 

halläs, tapintds, ìzle's és szagla's, mellyeknek 
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testünkben bizonyos e'rzö eszk'o'zöl', vagy e'letmüvek 
(organa sensoria) felelnek meg, mellyeknél Р0аva 
lelkünk a külsö világgal közösíílésben van ‚ és arról 
magának ismeretet szerez. 

Ezek közííl a tapintáswagy illetés al'ap-érzék ‚ 
mellynek munkássága a- több érzékek’ munkásságá- ' 
ban is elöfordúl. De azért niég sem lehet azt 6111t 
ni, hogy bennünk csak egyetlen egy énzék volna. 
Ugyan ìs': a) nńndénik- érzö életmü más más alko 
tással hir; b) mindenik külön behatás iránt fogé-' 
kony; c) külön anyaôr által illettetik; s d) minde 
niknek érdekléséböl különbözö érzeményei $z61' 
maznak a léleknek. 

86. §. 
A külsö érzékek két osztályra osztatnak: 
Az elsö osztályba tartoznak a ta'rgyas e'rzè'kek 

(sensus objetivi) ‚ mellyek által a külsö tárgyakról 
és -azoknak tulajdonságairól sz’erzünk magunknak 
lsmeretet. Ide tartozik a látás, hallás és tapintás. 
Ezek közül a Za'tcís és halla's felsöbb , vagy 'neme 
sebb érzékek , mert az értelem nagyobbára a’ látás’ 
és hallás’ tárgyaival foglalkodik, ’s ezek legiöbbet 
tesznek ismereteink’ szaporítására. 

A mаман; osztályba tartoznak a szemël’yes, 
‘низу alanyi e'rzdbek (s. subjectivi) , mellyekben 1n 
‘kább fìgyelmezünk az érzömüvek’ kedves vagy ked 
vetlen illettetésére , mint a 'külsö tárgyakra. Ide ' 

Жar$0z1k az -izlés és szaglás, mellyek ismereteink’ 
szaporítására keveset tesznek. 
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шва ezikkely. 

А ta'rgyas e'rze'kek 

87. §. 
Elsö érzék e helytt a látás, legnemesebbike 

minden érzékeinknek. Ugyan is 'a látás által- 1) a 
legtöbb és legtisztább gyönyöröket érezzük, a ter 
mészet’ és a világ’ ищаьаsаьы; 2) ыщь a legtisz 
tább képzeteket szerezzük magunknak az anyagi v1; 
.lágг-óI, és ez legtöbbet teszen ismereteink’ пapoй; 
tására; 3) a látás .a lélek’ munkásságával a legszo 
rosabb összeköttetésben áll. Innen a szem különö 

sen a léleknek tükre. 4) Annak köre is a legna 
gyobb. Szemeink a nagy világ’ alkotmányában sok 
ezer mérföldig elhatnak. 5) A látómüvek érdekelte 
tését nem érfezziik, hanem ha a világosság igen e_ 
rös, s annál fogva izgatja a szemet, s innen a lá 
tás által szerzett nézletek legközelebb járnak a lélek’ 
tiszta nézletéhez. 

88. 

A látás’ életmíívei a két szem, mellyek a vi 
lágosság’ sugárai’ felfogására, és tovább vitelére _a 
legnagyobb mesterséggel alkottattak. 

Ugyanis a .szemgolyó (bulbus oculi) több hár 
tyábòl és nedvböl áll. A szemhártyák ezek: 1. a 
tülk/za'rt.ya (tunica sclerotica) , a legkülsöbb, melly 
be az átlátszó és domboru szarv/za'rtya (cornea) e 
reszkedik. Ennek lemezeí köztt bizonyos fínom 
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vizes nedv мagyта, mellynek mozgásától származik 
a’ szem’ elevensége, s melly a haldokló embe'r’ sze-.. 
mében elvesztvén tisztaságát s átlátszóságát , azt 
mondjuk, hogy a szem'megtörödött. Következik 
az вашу/шт“ (choroidea) , mellynek belsö színe 
sürü fekete festékkel van behorítva. A szarvhártya 
mögött lebeg a sziva'rva'ny (iris), mellynek hátsó 
lapja szölö/uirtya'nak (uvea) neveztetik, s fekete 
festékkel van beborítva. A szivárványban sugár 
forma vonások vannak, mellyek némelly szemek 
ben barnák, másokban pedig kékek, zöldek, sth. 
s ezektöl fiigg a szem színe. Közepén van egy 
lyuk, a’ la'ta, v. közéleti szóvalszengfëny (pupilla); 
ezt a nagy világosságban össze lehet húzni , a gyen 
gében pedig kifeszítni. — A legbelsöbb és finomabb 
hártya az idegrecze (retina), melly a látideg’ v(3g11г 
tetlen finom szálaiból formáltatik, miután az, az 
agybòl a szembe beereszkedett. 

.89._ 

A szemnek továbbá három nedve van: 

a) Az elsö‘ és a legbelsö_ az -üvegnedl/' (humor 
vitreus), melly egy átlátszó hártya álta1 boríttatik. 
Ezen nedv a’ szemben a legnagyobb helyet foglalja 
el, s az idegrecze’ egész üregét megtülti.- Üveg 
Inedvnek neveztetik átlátszhatóságaért. Egyébiránt 
hasonlò a tiszta vízhez; csak hogy valamivel szíja 
sabb, s a viznél nehezebb. 

b) Második a je'glencse (lens crystallina), vi 
lágos, átlátszó, sürü és 'kocsonya természe'tii apг-ó 



56 n. КöиY". Az IsMEnö TEHE'rsÉGnöL. 

levelekböl álló test, mellynek mind a két fele dom 
boru, hasonló a lencséhez. Fekszik az úgyneve 
zett lencsetokban (capsula lentis crystallinae), s e 
köztt s a lencse köztt foglaltatik egy fínom nedves 
ség, melly Morgagni’ nedz/e'nei,` hívatik. 

c) Harmadik a víznedv (humor aqueus) , а 
tiszta vízhez tökéletŕesen hasonló, a szemnek mind! 
elsö, mind hátsó csarnokát betölti. A szem’ elsö 
csarnoka a’ szarvhártya- s szivárvány köztt vagyon ; 
a hátsó szölöhártya és jégiencse köztt halározódik. 
Ha ez a nedv ki talál folyni: 48 óra alatt tökélete 
sen visszapótoltatik. ' .. 

90.5. 
Hogy a láiás? tudományát -johban meg [ehes 

sen érteni, a természettudományból szükség meg 
jegyezni: 

I. A világosság’ 'anyagà-t, melly Newton’ és 
Gassendi' állitása szerint, a napbòl kif'olyó “3811г 
tetlenl'íl Ívmom állomány," Euler szerint pedig az 
aether’ módosíttatása, mint afhang’ módosíttatása 
a levegönek. ` A dynamièusok’ értel-me szerint a’ vi 
lágosság nem anyag, han'em szabad kifeszítö evö, 
melly a’ vonszò erö által még» nem szorítta'tott a 
nyaggá össze. 

II. A testek’ különbségére nézve megiegyzendö 
a) hogy némellyek vilâgcsak, mások pedig homí1-l 
lyosak. - Világosak azok, mellyek magokban birjäk 
a világosság’ forrását, p. o. az álló csillagok, (es né 
melly gyuladó testek. Homályosak, mellyek azt 
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mi'lsoktól kölcsönözik. b) Hogy'ném'eî'iy t'éstél riß» 
Za'tszól: (diaphana). mások'dt'n'er‘n la'tszóń'(adiafïha~-'°' 
na): azïelsö rendbeliek t. Нa világosságo'tf‘ áltiili bo-'f 
csátják; az utolsòk nem. ` ' ' 'Ё 

III.' Szükség megjegyzeni a világosság’ sugarai’ 
megtörödését. A világossá'g’ sugara mind'enkor'ïneg-’ 
törödik 9 valahánysz'or 'egy anyagbóljmáskülönbözö 
sůrüségüanyagba- megyen által, -és pedig: a) ha al 
sugarak ritkább-'anyagból .sürübbe mennek últal-, а 
tengely- feléftörödnek- meg, azaz t' elöbbeni útiokbóf 
eltérvén, összébb mennek; ellenben, Ь) midöb' sii-~l - 
rübbf anyagból ritlábbamennekl által; a teńgeiytöl 
elzávoz'nak, ’azaz ebzélednek', és Èkitágítthtíaak.r ' 

' ("г-Е’ 913¢.§. 
A látásra megkivántatik: 

Ь)‘ 

1 Ё’" _ Ii I" 'Н; 

'1. A szem’ befogadó telietsége, fogékonysága , 
azaz, hogy 'ne csak a szem l'egyen épv-hariem à lát 
ideg' (nelfvus opticus) is','mellynelc- híbájábóî 'emi-'i’ 
koт; származni. az u- .nevezett jìnö'eite- ña'lyçg (famillie: 
rosis). Ё.‘ -- .- ' -' 

. 2. Hogy a világosság’ anyaga a Iátideget ille'sse.:E 
- Melly .szerint a világosság sugarai, mellyek al 

világos, vagy megvilágosítoìt testekböl jönelg., és 961. 
foknyinál kisebb szöglet ‘Пaн; a szemre „тьмы 
lrom megtörödéstszenvednek" -- ' «д г '_ 'мы 

„_ - ¿8) Altal menvénaszarvhärtyám". és -à `Wíznml-n 
ven , megtörödnek_ a 'tengely . felé, a szemfényljé‘ 

Tre_ 

a rW’P'XÀ 

igazíttaënak- -- -S à ¿w21 't l - ` ¿n.'fA-í: _ ._1 q 
_ b) ._ Altalrlnenvén a szemf'ényen, a jéglendsére es# '' 

р 
PHIL. ANTHR. э 

` 
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nek, melly minthogy sürííbb test a szarvhártyánál , 
sa víznedvnél, és domboru azon felül, a suga1l'ak 
még jobban megtörödnek , és a tengely felé ha 
jolnak. 

c) Hannadszor által mennek a sugarak az üveg 
nedven , melly vékonyabb lévén a jéglencsénél ‚ azál 
tal a sugarak egy kevessé kinyújtatnak olly mòddal: 
hogy a sugarak’ gòcza (focusa) az idegreczére essék, 
hpl aztán a külsö tárgy’ képe kicsinyben lerajzoltatik 
f- még pedig felfordítva , mint a homályos kamara' 
bizonyítja. 

Mellyek szerint az idegreczére esett illetés kö 
zöltetik a hátideggel és agygya'l , minek következése 
azl‘án a шт’ e'rzete (sensatio visus). 

‘ l - 92. §. 
l A 'csupa la-tá's magára bennünket külsö tárgyak’ 

l létele felöl meg nem gyözhet', mert mi szemeinkkel 
tulnjdonképen egyebet nem látunk , mint a ъárдyaъ” 
szines felületét (superficies), s ezen felületek’ kü 
lönbözö megvilágosíttatását; de a testeknek tö_ 
mörségéröl, Íés áthathatatlanságáról a látás minket 
legkisebbet sem tudósít. Innen sokszor kételkedünk, 
ha „по“ az , mit Мышь ‚ valóság-e , vagy csak lát 
szat, mig a tapasztalás által annak valósága felöl meg 
nem gyözödünk. Mellyhez képest egy érzék sincs 
olly sok csalódásoknak alá vettetve, mint a мёáа. 

De mi gyermekségünktöl fogva együtt gyako 
roljuk a látást a tapintással, mellynél fogva a két ér 
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zék egymást kölcsönösön pótolja. Késöbbre még az 
értelem’ reflexiója is segedelmére jö a látásna'k. 

 

"Y" 93. §. 
A tárgyak’ távollétét a látás által bizonyosan 

nem határozhatjuk meg. Mi t. i. a tárgyak’ igaz tá 
vollétét részszerint a tapintás’ segedelmével, rész 
szerint pedigr az érlelem’ reflexioja által tanuljuk 
megìtélni, összevetvén a látott tárgyakat azokkal, 
mellyeknek távollétét a tapintás által próbáltuk meg 
mérni. - f 

Innen a tapasztalás által egy olly mesterségŕè 
teszünk szert, mellynél fogva a látás által is má1' 
alkalmasint hozzá vetünk a tárgyak’ távolságához: 
s ez szemr/Le'rte'knek neveztetík. 

94. ё. 

A Csupa látás által továbbá a tárgyak’ nagysá 
пч1r61 sem lehet helyesen itélni: тert az nem csak n 

n látás’ szögétöl függ, hanem a nagyság’ megitélé 
sébe befoly az értelem’ reflexiója is. Innen néha 
ugyanazon térgy ugyanazon távolságra , kiífönbözö 
nagyságunak látszik ‚ p. o. a nap és hold a láthatár 
ban nagyobbnak; a délkörben (meridianus) pedig 
kisebbnek látszik. E jelenés’ alapja az ellenkezés’ 
törvényében van. Ugyanís a nap és hold akkor, mi 
kor a láthatáron kezd fölemelkedni , homályosabb, а 
délkörben pedig világosabb athmosphaera által v2: 
tetik körül ¿követkczöleg az eïsö esetben nagyobbu 
nak — a másodikhan kisebbnek Ienni itéfiiik. 

5* - 
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- 95. Vajjon, két szemmel miért nem látjuk. e tár 
gyakat kettösen? kérdezhetné valaki, azon hibás fel 
tételböl indulván, mintha a lélek a kélt szemben le 

„' ' - ' I - Íl'arzolt képeket nézné. De nem így van; a latás t.1. 
- 'nem'a szem д' hanem a lélek, munkája. Miért kötötte 

'ped'î'g'ai''tf'zrì'rì«észél;' a látást két, és nem1 több, vagy 
lkex'ïeseßb'szemekhez, nem'u1dhatjuk. “Annyi azon-J 
'Бaй án'a' _ ' ' ' ‘ " ' 
Ч a) hogy az} a látás, melly két szemmel esik, 

mindenkor világosabb és tisztább, mint a melly csak 
egygyel- ' ' - ' ' 

' b)'Hogy mikor valamelly tárgyat két szemmel 
- nézünk, mind a két szem, tengelye a tárgynak ugyan 
azon egy pontjában találkozik össze, következőleg` 
mind a két szemben egyforma benyomás esik. 

Л Ha azért a két szem,` tengelyét nem igazítjuk 
egyenesen ugyanazon 'egy tárgyra: akkor azt való 
sággal kettösen is látjuk. f 
b¿.Q _ ~96~§- _. 
_: Van pedig_, a. léleknek hatalma a szemen , mert 

i. Az ember_ szemeit forgathatja mindenfelé. 
'2. Alkalmazhatjukazokat'mind _antzîvol, mind 

a közeltlevő tárgyakhozma‘szemnek. hol hosszukaI 

I Я - 

holdomlzoru’formátadhatunk. - ... X. ' 
ь :Ha távol levő tárgyakat_pézünk; akkor a szana: 

hártyaüclomborusága 'egy kevéssé meglapul’lha zel levőket: az feldagad. f f _ - 
3- Alkalmaztatbatjak. _Szemßinket ' a nagyobb , 
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vagy kisebb ln'riïlágosís'ághoz; ha" nagy avilágosság: 
akkor a szemfényt összehúzzuk, ha gyenge„kitá-v 
gítjuk. ‘ “Lux 

97. ' 
U A szemnek külön hibái is vannak: ï - 

l. d¿"növid la'ta's (myopia), mellynél атм 
szem a közel levő tárgyakat tisztán látja, de a távoe 
liakat nem látja. E hiba a-.szemnek kelletinél na 
gyobb domboruságától származik. - ' y : Ie 

2. А ta'volla'ta'sl (presbyopia, vagy geropial 
N mellynél fogva a szem a távol tárgyakat látja, E hiba 

a vén emberekben tapasztal-tatik , s oka , a jéglen 
esének meglaposodása'. ' " 

З. А'keНбs la'ta's (diplopia), mellynél fogva a 
szem a tárgyakat kettösen látja, "w 

9'8. ё. l _ ' Я 
A szem’ némellykülönösségei: -9:! 

1._ A szemnek azaz alkotása, mell-ynélfogva csak 
éjszaka lát ,- nappal nem. Illy szemök vagyon aKak 
kerlakoknak , és az Albinoknak Keletindiában kik - 
csak éjjel látnak, mint a 'baglyak. -- .ì 

2. Tapasztalt dolog az is , hogy némelly embe-Q 
lrek mind a közel, mind a távol levő tárgyakat tisz 
tán látják , de a színeket egymástól nem tudják meg- 
különböztetni, s kiknek a látott tárgyak úgy tetsze 
nek ,mint a rajzolatban a szmetlen alakok. ` i l 

_ 99. ё. - 
-`-‘ A színek, mestersége az , mellynél fogva adóm 

tés’ érzeményeiben, az egymás után‘ következőszíu 
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nek által, épen olly eleven játék, a lélekben pedig épen 
olly gyönyörüség eszközöltetik, mint a hallás’ éne. 
ménvveiben a muzsika által. 

Az érzeményeknek ezen eleven játéka az Дtal 
leszen , ha az egymás után következö színek olly fo1” 
mán elegyíttetnek, és változtattatnak , hogy általok 
a látás’- életmüvei egymást fel válló feszülésbe , és tá 
gulásba helyeztessenek, mint a caleidoscopiummal 
teи próbák bizonyítják. Ez esetben t. i. a színek 
köztt épen az az arány leszen , melly van az egymás 
után következö harmoniás hangok köztt. 

' 10o. §'. l 
Lehet pedig a látást tökélelesítni ; ngyanis: 

1. Vannak emberek, kik a tárgyakat nagy tá 
volságra észre veszik. Illyenek azok, kik rлagy tér..~ 
ségekben sokat forognak, kik a tengeren sokat Шaх 
nak. Ezek a tárgyakat legottan észreveszik , mihelyt 
azok a láthatáron fölemelkednek. ` 

2. Tapasztalt dolog,hogy a képiròk’- gyakorlott 
sz'emei a képekben olly kicsiny különbségeket és'l1i- 
bákat is észrevesznek, mellyeket más szemek nem 
Итaк. 

101. §. 
Ellenben elgyengül , és roты: a lálás.' 

I. А ter'me'szet a'lial, u. m. a) A vénségben, 
b) betegség által. Így ha a szemben vagy a jéglencse, 
vagу a lencsetok , vagy. a Morgagni’ nedve megho 
mályosòdik, az n. n. hёд/03 (cataracla) származik. 
Ha pedig nlátideg, vagy nyomás, vagy egyéb 0k 
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által elzsibbad : mor v. [еkeт-Яйцo; (amaш'os1s) kö 
vetkezik, mellybenegyébiránt az egёsz szem lisztá` 
nak, és épnek látszik. ' ' ч: 

П. Örmön munka'nk мы ‚ t. i. a) ha szemein-~ 
ket a nagy, és gyenge világosságbansokszor, és 
nagy mértékben 1'negfeszítjl'ik. b) Нa a nagy v1111г 
gosságból a homályba, és seçétségbe hirtelen. által 
megyünk , s megfordítva. c) Kicsapongás, és feslet 
ség által. ' ‘ 

102. ё. ' ' '‘ 
Нa lámáslmkat egyszer elveszt-jük: e kán' soha 

tökéletesen ki nem pótolható; haueinbizonyos mёт 
tékben segedelmére leszen a vaknak a tapintás és 
hallás(` mellyek ill'yenkor a gyakorlás által,‘ rendkiè 
vül nagy élességre emeltetnek, és így,- mi egy rész- 
röl-elveszett, azt a természet más- részröl .némileg 
kipótolja. 

n '103. 

A második tárgyas, s egyszersmind nemes érd 
zék a Ílalla's, melly'reánk nézve épen ollyan nag 
fqntosságu, mint a látás. Ugyanis ’. :'; 

1. Ismereteink’ nagy részét a hallás által ezeè 
rezzük. ' 

2. A mások’ beszédéböl, a muzsikából, a hat» 
moniás .éneklésböl , a madarak’ hangicsálásából , a 
hallás állal különféle gyönyörüségeket érzünk. 

A hallástól függ tökéletesedésünk is. Hallás 
nélkül sem az értelmes beszédre, sem a kimivelö- 
désre nem volnánk alkalmatosak. Innen kik süketen 
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születnek , 3 annálfogva egyszersmind némák 1s,011‘ 
tatás által is koránt sem érhetik'`el a' tökéletesség’ 
azon fokát, mellyre az ép hallásu emberek eljut-J 
hatnak.` . 

4. A `hallás az emberi társaság’ összefoglalö 
láncza. A. lmllás' által közöljük lelkünk’ -f’erzéseit',.~és 
'go'ndolataitßembertársainkkal. ' - 

- - „104.9. _ 
A hallás’ életmi'íve a két fül. A fül külsöl, kö 

zépsö, és belsö fülre osztatik. А külsö rezgö levegö’ 
felfogására rendeltetett, a 'közepsö annak tovább 
vezetéßére; a belsö pedig a 11an3о1с’1111`0rm616s6ra. - 

'A külsö fülhez tartozikc à) Афиши (con-' 
01111 видит); b) А Irülsö _hallja'rœt (nieatus andino-' 
rius -ext.), melly nagyobh részintl csontokliól 611,s vé 
kony hártyával van bebovitva. Mindkettönek az az 
alkotása, hogy a rezgö levegöt a közép, és belsö 
fülbe vezesse. . ‚i 

- 1115. ' w Í 
А kбифsб fül áll a dobüregbäl (cavitas tympa 

ni), mellyböl egy nyílás megyen az orr- és 'száje 
üregbe, s ez Eiistach’ kürtjének neveztetik.â ' 

A középsö fül körül szükség megjegyzeni: 1. 
_d doblm'rtya't (membrana tympani), mellynek fek« 
vése ferde. Ezt a dolfeszítövel (muis'culus tensdr 
tympani) meg lehlet feszitni, és tágítni. i2" Ä ńaHll-'ì 
csoniacsokat (ossicula auditûs), -t.'i. '11)' A liöröly 
(malleus), b) az üllö (incas), c) a kengyel (Stepës). 
E csontocskák egïgimаs'tëŕ'ìk ',` 63' saíáŕt' i'z‘inòk 'älfal’ůgy 
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‚mozga'umn:1k,' hogy az (‚мы dobhávtya- nnegf'észük- 
het , és ismét megtágulhat. - ' .l 

106. §. _ 
- .A belsö füllt vagy tömkelegklaliyrinplmîë) hâ 

rom részre oszlik.:- Elsöga' tof'jlza'clz (lvestib'll111111)'a 
mell'_ybe n çloln'`iregb'öl' ¿1 -Betezii'lilakon lehe@ фаtт? 
másщщр a 'tulajdqnkégen úgy .ne'vez'et`t tçfinikreleg_? 
шeи)’_hёrom„1`ё11яöröэ.рsa';orрёbЫ :'111, öt nyilásgal 
a t'òrnáezba. 'Hiuimadik' e kqgyló (ciochlea) , _melly 
belülegx` 1'_ires|`k1.ip9`t (Gomis) képez"e kiyü'l'pedig 
vékony csontlemezzel íàn'karingòsan köi'îülçekçrye, 

Ańtö'nl1kelegbe ereslzkedik az agy'lii'il' jöiîö- inleg (nervilé 'alc/ins-ticii's),l meПy oit töbl) .Í’ixio'n‘l б1агa 
1 . ` , .l ‘ . 

l oszlik; inik részint a l1árom félkörös csatornába , 
_ -1--' - ' - l. - l 1_' 1 '.--- rёs'zìnъ pedig a" kagylóba terjednek. 

ища. ' 
'«-"~ i -Megkiyántati-k még‘aifhallásra' ' i' 
'l _ 1. A fülnek ép és egészséges volta. _ ' 

'n lV. 'i 

2. Rugós erövel biró'téstek, ’s 'ezek'ben n' legï_ 
kisebb részek’frezgése. ' " " " -'- ` 

3. Ho'gy a- rug'ós testek levegövélflegyeilek 
körülvéve, mellynek részei'a-ruigós'test-ek ált.al iiez'Ll 
gö mozgásbafhozatnali. ' ' ' -\ ' ''' "- "i i ' 

"’ А rezдб1eтeзб be'haìván el' fiilbe ," annak rez 
gése -legelöször is közöltetík’ a- dòbhártyával ; -iazútán' 
aïhallás’ cspiltocskáival, ìnellyekïáltal a b'elàö lâ’ílbeï 
vezeuzetik,” hol az'tán a hallideg’ 'ágaival 'köz'ölte'tik 
s eщek Ãltalaz 'agygyalï ' Mellyèk'hez kêpèát'àz'hgyl 

\ 
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ban bizonyos változás történik,l mire a lélekben a 
hang’ érzeménye gerjed fel. 

10s. е. 
A hallás «anal észreveszszük A_ 
1. A hangokat. Ezeknek különfélesége lvéghe- 

tetlen, minél fogva azokat saját 'nevekkel elnevezn'i 
nem tudjuk. A hangok’ neveй; veszszük vagy a 
hangzó tárgyaktól , vagy az állatok’ természeti hang 
jaiktòl, mellyek’ követése által származnak az úgy 
nevezett onomatòpoetícumok. ' 

2. A zeneket, mellyek felteszik a hangoknak 
az értelem által lett összehasonlítását. Így a)' Né 
mellyek véknyak, mások vastagok; némellyek gyön 
gék, mások erösek; b) némellyek'öszhangzók, má 
sok ellenkezök. Az elsö rendbel'ìek kedvesek, u 
másod rendbeliek pedig kedvetlenek. 

109. 

A zene'rzek vagy hangászatnak nagy és üdvös 
befolyása van az embernek mind testére, mind 
lelkére. És pedig 1) a testre: mert a zenék’ 19z513 
sei hasonló rezgéseket gerjesztenek az idegekben is, 
s az életml'ivekben hasznos mozgásokat eszközölnek, 
mellyek által a testi munkák’ folyamatja, az egész 
ség’ fentartására elömozdíttatik. 2) A le'lekre; u 
gyanis a) A zene képzelödésünk’ röptét emeli, s 
tágas mezöt nyit elöttünk, mellynek tárgyaival a 
lélek örömest mulatoz. b) Képzelödésünket fel..~ 
gerjesztvén, az, életünk’ szerencsés és szerencséb 
len történeteit elönkbe varázsolja, mellynél fogva 
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lelkünk hol örömre és vidámságra derittetik, hol 
komorságra 6s szomorúságra készittetik fel. c) A 
zene az érzések’ beszéde, következöleg a szép ze 
nemíívek által a szerzö’ szelíd és nemes érzései lel- ' 

künkbe mintegy átöntödnek; d) a nemesb izletů 
zene a 1e1ke1 tisztává és csendessel 1esz1, a nemtelen 
képeket, érzéseket és' kivánságokat a lélekböl kiíízi. 

110. 5. 
Mind az ének, mind a zene a lélek’ érzéseit 

fejezi ki: de különbözö elevenséggel 'és hatható 
sággal. _ 

1. Az énekben érzéseink elevenebben fejeztel;-' 
ńek ki. Mert minden zenek a szív’ legbelsö'rejte 
kéböl emelkednek fel, a lélek maga, úgy szólván, 
jelen van minden zenben. A hangászatban pedig 
az 61'6 é3 a benyomás nagyobl). 

2- Az énekben érzéseink tagolt, a zenében ta 
golatlanl hlangok által -.., az énekben meghatároz 
va, a zenében határozatlanúl fejeztetnek ki. - 

Hogy 11a pedig az ének a zenével párosittatik'; 
ha a szerzö’ idealitása felséges, érzése Íinom é3 a_ 
zenek’ elegyítésében a sziv’ titkos zengését jól elta 
lálta: a kettönek együtt bámulásra méltó ereie van 
a szív’ felindícására. 

111. 

Lehet a hallást nagy mértékben tökéletesitni a 
gyakorlás által. Innen a hangászatban gyakorlott 
személyek annyira tökéletesítik hallásokat, hogy va 
lamelly zenemüben mind a gyenge hangokat, mind 
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à zenékben levö különbségeket, mind az öszhangzó 
és ellenkezö'zeneket nagy könnyüséggelészre tud 
1% venni. ' ‘ ' 

Legélesebb a hallás azokban, kikben a látás 
hibázik: 'mert a szükség kényszeríti öke't mind arra, 
hogy ezen életmüvet jobban megf'eszítse,' mind- a 
nagyobb figyelemre. ' 

 .21'1 A'  kidamrah  saygrát  ,kézré  a ,'s'atnipat  ygav
illétés. Ennek életm1'ívei a test’ kt'ilsö szinén és bel 

sö részeiben elterjedt idegek, különösen a hör alatt 
levök’ bimbócskái. I 

Atapintás leginkább kinyilatkoztatia mLìńkáS..à 
Ságát az újak’ hegyeiben, hol az idegbimbókat's 
hör alatt karingós vònalakban szemmel lehet látilií 
Ennél fogva ujjaink’ heg'yei a’' ' legfogékonyabbnk', 
s á'ltalok legtöbb'érzeményeket ve'szünk észre. 

" ' A’- tapintásnak kettös czélja van: 1. Hogy az 
álta1 a külsö tárgyak’ léte'le felöl meggyözödjünk; 
2." hogy azoknak alakját minden oldalról megvizs 
gáljuk. Az állatokhan csak arra való, hogy általa 
afаrgyak’ ielenlététérezzék. - ' 

-. “из. ç. 
A tapintás vagy illetés a kis gyermekben , min 

den érzé'kek elött leghamarabb fejlik ki, s már ak 
kor is munkás- benne , mikor az! még anyja’ méhé 

- Ьen van; kilêpvén pedig a- világr'a' , teste legelöször 
im külsö шeф ‚мы -érdèkelъetik, .meu-y benne 
fájd’almas ër'zêstf okoz ," mit sirása ‘áltà'l jelent ki.' 
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A tapintás az emberbenmély gyökeret ver és 
legkésöbbre aluszik ki. lUgyanis' a haIdokló még 
akkor is érzi _a'kézzel való érdekeltetést, mikor már 
a világosságotnem. látja, a hangot nem 'halljays 
hogy érzi azt',_‘ mozgásával jelenti ki. 

114. §. _ . _ 
A tapintás által sokféle ismeretekct szerzünk 

magunknak: ._ . 
1)- Egyik érzés _sem gyöz meg bennünket nkül»` 

s6 tárgyak’ léte felöl olly bizonyossággal ,cmint ez.‘ 
2) A tapintás által vesszük észre a térnek (spa-- 

tium) minden mérüit, t. i. a tárgyak’ hosszát:‚ szé 
lességét, magosságát, tаvolát, нaш/s6g111, tömött 
séget; az- által szerzünk magunknak ismeretet a 
tsárgyak’lkülönbözö alakjairól. ' 

Ennél fogva a Yakok is alkalmatosak a mathe 
sis’ megtanulására, mint a Yak Saunderson’ példája 
bizonyítja, ki a - tapintás’ segedelmével -annyira: ment, 
hogy -a mathesisnak minden részeit' sokáig nagy .ha 
szonnal `tanítanál-.ga1 çambridgi egyetemnél-.„ 

. - - _ 115. Ё. . Д ' 
_L _Leheç pedig a f tapintást gyakorlás által töké 

letesítni, ha az ember fìgyelmét a tárgyak’ 11r10111 
benyomásai’ és különbségei’ ész’revételére húzamog‘ 
san fordítja. ' - ' I .. ° 

И Mig épekminden érzékeink, addig a.'tapintást 
nemlgyakoroljuk; de ha vàlamellyik érzéktöl meg 
fosztatpnk, p.o~' -a látástól, a szükség_ kén’yszerít, 
hogy a dolgok’ fínom illetéseire erösebben -figyeh-' 

»i 
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mezzi'ink. Így a látás’ fogyatkozása a tapintás által 
bizonyos mértékben kipótoltatik. Erre nevezetes 
példa Kerstíng, egy nevezetes hannoverai lóorvos, 
ki szeme’ világát elvesztvén, a tapintás’ segedel 
mével könyveket olvasott, a virágok’ színeit meg 
különböztette , a házban és házon МИН bátorságosan 
járt. Késöbb megsiketült; ez állapotában ha valaki 
lassan beszélett keze felé: érezte a különbözö be 

nyomásoka-t. Innen magának egy saját alphabetu 
mot csinált, mellynek segedelmével, másokkal ke 
ze által beszélett. 

пытки enkkely. 

.l _ .Az alanyi e’rze'hek (Sensus subjectivi). 
116. 

Az elsö alanyi vagy személyes érzék az izle's,- 
mellynek életmüvei a szájüregben, s föleg a nyel 
ven elszórt izlelö szemölcsök (paрШae); mellyek 
által a testek’ sós, és olajos felolvadt'részei a nyelv 
ben levö idegek érdekeltetnek, ’s ezen érdeklés ál 
tal serken fel henm'ink az iznek érzeménye. 

A felolvasztás a nyál által esik. l Innen sz111‘ 
séges: a) hogy a nyelv nedves legyen; b) hogy a 
kóstolt te‘stben sós és olajos részek legyenek. 

117. 

Az izlés’ érzeményei igen elevenek és Нaтaш 
sak, azonban nem tiszták, hanem homályosak és 
zavarosak. Innen azok ismereteink’ tömegét keves- ' 
sé szaporítják. 
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Az ìzek, a’ különbözö tárgyakhoz képest #38 
hetetlen sokfélék, mellyeket sajá: nevekkel nem is 
tudunk elnevezni. Haller öt alap-ízet vett fól, u.m. 
афишу/и, e'des, keserü, sós és cszpös izet. A többi 
ezeknek összeelegyedéséböl származik. 

11s. ё. 

Az Ízlésnek valóban zsarnoki hatalma van az 

emberen; ligyanis 
1. Az izlés’ érzeményei az emberben szünte 

len dolgozó ösztönök, mellyek minél`többször elé 
'gittetnek ki, annál' tölib ‘tz'ipláltatástl kivánnak. In 
nen az izlés néha állati telhetetlenségre csábítja az 
embert. Y 

2. Az izlés az- embert a kikeresett ételek’ és 
italok’ válogatására ösztönzi , mellyek nem a ter- 
mészeti szükség’ kielégítésére, hanem csak az íny’ 
csiklándozására szolgálnak. 

3. Azl izlés’ hatalma megtetszik csak abból is.,' 
hogy a melly eledel- és italokhoz hozzá 8z0110n1;ж 
tölök nehezen válunk meg. 

4. Ha az izlés az éhséggcl összeköttetik: el 
lenállhatatlanúl kényszeríti öt e természeti szükség’ 
kielégítésére. Az ember ekkor levetkezi emberi 
ségét, s olly eledelekre is vetemedik, miböl az em 

~ beri természet különben irtózik. 

 .911 A'  kidosám  iynala  kézré a ,aihgnu  ievümtelé
a' szagló idegek, mellyek az orrüregben, nevezete 
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sewnl .az azt borító tekonyhártyába'n el vannak ter 
jedyß. ;-.: . . i . - »..f 
' _ S ещe]: азиagoэйestekbЫ kifolyó Nékony olajos; 

és¢repiilö sós részek által Ищитe}, és ezen -illetés 
által gerjednek fel bennünk a 'szaglás’- érzeményei.. 

A szaglás’ életmüveit igen fínom részecskék il- 
lenk. Innen ‘ ' ' - _ 

a) Ezek la finom párázatok àz agyrendszerben 
nagy változást szereznek, néha gntaüté's’t '`is içkozï 
hat'n'ak'.' ~ " "j "' Í' " ' 

ъ) 'ыёшeпу efe; és нaцию; “gzagok 'мы fer 
leh‘et- aд‘ embérì‘. z'ijulásâ'ßiful ‘isj’s'e'rkentleni. ' '_ "l l' ' 

а: 'z-5 -_› _ï `:. ' '.IÍ2"0.r§.!“'. 1.‘ ' J .v n'. 
' '.[fapesztalás szei'int a s_zaglás't is le'het¿tökìf'r1étel-l 

Sîtni’fmfë'g 'P'édigl'làzoiä ’ńieiit'ëkßeng ilogy': Дачи; 
1eБВ j'ár’í'i'l'hz"álliítf’ösztönhëz.- '. М" i 

f ' A. sz‘áglçás' le'gélesebß'szokott' lennì' ыща'ёпдь’ 
{oЬbaц s ved emberekben; d_'el ezeîriféles'iség'cjs’aik'e 
vadsäg'" állapotjában- ta1't , 'lileIlìfh'ëöI- Ilga’'viìiakï 'társi- 
állapotba megyen ' ált'af, a s'zaglásnàk r'eiid'kiŕ'ül'ì' 
lességét elveszti. ' ' 

' /''i' ' ' ‹'--'- .\'. ‘ад! .f 
Ц) _A.’ мы ёrщёЫ“ '.1 

- ‘ ‘ _ .r- '.: а!’ 

‘138138, vagy тёьаьъ мы; ’(sёьsаёёыerьазх 
' l ' 5 д 1 neveztetik azon tehetség,' 'rnëifjlf'â-It‘âŕ Íéîkŕïń'k'" I:§11 a 

potjait és változásait közveœtlenül észrevehetjük. 
Cicero lelkünk’ßezen tehetségét' punggwmagáunézö 
elmeî .élességének n.(acjçm -тент: se ipsegxánwentisk 
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nevezi. Lock reflexiónak nevezte azért, mivel a’ 
lélek a külsö tárgyaktól elfordítván ligyelmét, r112186 

- ra mintegy visszahajlik, s bel'sö-változásaira figyel 
mez. 

- 122. _ 

Hogy a belsö érzék álta1 lelkünk’ állapotjait és 
változásait tisztán felfoghassuk, megkivántatik 
f 1. Hogy ñgyelmünket elvonjuk a külsö Еá1' 
gyaktól, mellyek a belsö érzék’ munkásságát;l meз 
szorítják. 

2. Hogy mágunkba visszatérjünk és lelkünk’ 
állapotjaira feszülten ligyelmezzünk. i 

3. Hogy lelkünk’ változásai annyi erösséggel 
birjanak, mellynél fogva az öntudat’ körére fel 
çmelkedhessenek. ‘ 

'4. Hogy a belsö változások nagy 'sebességgel 
egymás után ne'következzenek, melly esetben azo 
kat egymástól bajos amegkülönböztetni. ' 
' . 123. §. - 

Homályos képzeteknek neveztetnek, mellyek ' 
'aï'lélekben olly gyengék, hogy azokat közvetetle 
-in'il észre nem vehetjük. 

Elsö tekintettel úgy látszik, hogy ezekben el 
lenkezés van. Mert ha legkisebbet sem tudunk ró 
lok: milly alappal állithatjuk még is, hogy azok 
bennünk léteznek? Épen' ezért Lock` kétségbe is 
‘hozta lételöket. De mi az ellenkezöt közvetöleg 
tudjuk azon müvekböl', mellyeket azok benm'ink 
okoznak. ' 

PHIL. ANTHR. 6 
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124. 

A homályos képzetek’ lételét következtetjük 
pedig azon jelenésekböl, mellyeket azoknak felté 
tele nélkül nem lelietne kimagyarázni: 

1) Sok képzetek egy darab ideig homályosak, 
és, úgy szólva, lelkünk’ fenekén lappanganak, mint 
a szikra a hamuban; idövel pedig felelevenednek. 
Ebböl lehet kimagyarázni az emlékezet’ lehetséges 
voltát. 

2. A homályos képzetek’ munkálkodásából le 
het kimagyarázni az együtt- és ellenérzésnek (syn-, 
et antipathia) nagy erejét, mellynél fogva némely 

i lyeket elsö látásra megszeretünk, másokat útálunk, 
a nélkül, hogy a valódi okát tudnók adni. 

3. A homályos képzetek alapjai néha azon 
rendkivüli elevenségnek, vidámságnak, komorság 
nak és mordságnak , mellynek okát szinte nem 
tudiuk kitalálni. 

4. Innen magyalfázható azon jelenés is, melly 
s'zerint a 'zene különbözö emberekben különbözö 

érzéseket és indulatokat gerjeszt fel. Meri; azok’ 
elméjében titkon különbözö képzetek serkennek föl. 

125. 

Lehet pedig e homályos képzeteket öntudatra 
fólemelni? 

1. .A léleknek önnön iparkodása által. 
2. Néha öntudau'a emeltetnek történetesen, és 

ŕninden keresés nélkül, mint à tííz néha minden 
fuvás nélkül fellobban. 
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'3. A képzetek’ összecsatlódása által, mellynél 
fogva némelly tiszta, és a lélek elött forgó képzetek 
világosságra hozzák azokat is, mellyek eddig ho 
mályban hevertek. 

4. Néha ñgyelmezés, reflexio, és okoskodás 
által keressük ki, hogy mi lett légyen valódi o_ka 
valamelly jelenésnek. ' 

' 126. §. 
Valamint a külsö érzékek, úgy a belsö érzék 

is sok csalódásnak van alávetve. 

1. Néha lelkünk’ változásait egy tölünk külön- 
bözö valóságnak tulajdonítjuk, mintha azok- nem a 
mi lelkünk’ természetes munkái volnának, hanern 
azon idegen valóságtól származnának. 

2. Megesik, hogy az önvizsgálat által erkölcsi 
fogyatkozásain'kat a valóságnál sokkal nagyobbaknak 
képzeljük, mellyböl nyughatatlanság, lelki szoron 
gattatás, és néha elcsüggedés származik. 

3. Megesik néha az is, hogy önszeretet által 
elvakítva, magunkban olly tökélyeket találunk ‚ 
mellyekkel épen nem birunk, honnan elhittség, ke 
vélység és fennhéjazás származik. 

II. 

A’ képzelödés’ tehetsége. 
121. §. ' T' 

А ke'pzeló'dés’ tehetse'ge (facultas imaginandi) 
lclkünk’ azon tehetsége, melly a"külsö tárgyaknak 

6 i 
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az érzékek által szerzett képzeteit megujiL-ja s a ielen 
nem levö tárgyak’ képeit lelkünk’ elébe állítja. 

128. _ 

A képzelödés kétféle: 1. Visszatermö-(repro 
ducliva), melly a külsö érzékek által sze1'zeн; kép- - 
zeteket visszatermi, megujitja és elménk elébe ál 
lítja. 

2. Ke'pzö, teremtб, (Штoт (productiva), плeнy 
a külsö érzékek által szerzett képzetekböl új képe 
ket szerkeztet, mellyeknek tárgyai nincsenek meg 
a természetben. 

‚ A teremtö képzelödés költó’ tehetse'gnek is ne 
veztetik, mellynek magasabb potentiája különös 
ben kepzelemnek (Phantasia) hivatik. 

129. §. 

A képzelem’ munkássjágát felgerjesztik - 
1. Ах e'rze'L-ek днa! vett kepzetek. Ha né 

melly tárgyakat láttunk, vagy hallottunk:a Вёp 
zelödés azoknak képeit lemásolja, és lelkünk elébe 
állítja. 

2. .dz e'rtelem’ fogalmaí, mellyeket a’ képze 
lem különféle képekkell láthatólag lerajzol, és lel 
künk elébe állít. Így festi és testesíti meg p. o. az 
év’ külön részeit. .; 

3. Az e'slz’ eszme'ì', melly'eket a’ képzelem tö 
rekedik képekkel kifejezni, és' aestheticai módon 
elénk terjeszteni. l ' 
, ‚ Így Virgil jelesen festi a pokol’ s az’elysium’ 

- ёёpъефц Ovid az aranyìdöf eszr-néjét.,' igy ábrá* 
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zolták a régiek a természetet egy asszony’ képëben , 
kinek feje fátyollal'volt beborítva; innen “áинa 
zott azon felséges felirás is, melly Egypiomban a. 
természet’ temploma’ homlokára volt irva: .Én va 
gyok mind az, a mi volt, van _e's leszen , e's az e'rz 
fa'tyolomat sulla еду /ш1aш1б sem lebbentette fel. 

130. 

Azón lélektani jelenés, melly szerint az egyik 
képzet felkölti a másikat; söt néha egyeÈlenegy kép-f 
zet egész sor képzetet se1-kent fel, штат-мышь 
nak neveztetik , s t»apasztalható: l 

.1. midön gondelataink’ sebes folyamatja, аka 
ratunk ellen is, elragadja lelkünket, és egyik kép- - 
zetröl a másikra -viszi. __ _ _ - . - 

2. A szabadl elmélkedésben, mikor'egy _felseŕ-'ç 
kent 30ш101at1assan1аёц1ъ11зáф11a11seцЪ'eцЁ{01.4 'l 

3. A barátságos laeezélgetés:ekblen,- 1nik'or".- képzet észrevehetlenül "különféle kêpzetekre' szen át. l i 
4. Néha, mikor valamelly tárgyra szántszán 

dékkal figyelmezünk, lottan ottan idegen képz'etek 
jelennek meg, mellyek idegen tárgyakra fordítják 
figyelmünket. " ' 

131. ё. 

A'képzetek’ ezen kölcsönösl felköltése m1ш1enь 
kor bizonyos- törvények szerint esik, mellyek az' 
eszmetársasítás’ töŕvényeinek (leges associationis 
idearum) neveztetnek,-s három szakaszra vil1etök: 
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. 1. Az együttle'teze's és következës’ törvénye 
(lex coëxistentiae , et successionis). 

2. A hasorzlatosság és ellenkeze's’ törvénye (lex 
similitudinis, et contrariorum). 

3. Az oksa'g’ és ege'szlét' törvénye (lex causa 
litatis, et totalitatis). 

132. §. 
Az egyùttle'teze's’ törvényének értelme ez: 

„dzon kepzetek, mellyek vagy helyre, „аду ídó're 
ne'zve еду/таsa! бssяеЬбп/ёЬ, azaz.' mellyeket 
vagy еду' heb/ben, vagy ugyanazon еду idöben 
szereztünlv ‚ kölcsönösenfellzöltik egyma'st ‚ ¿s 125.92 
szahozza'k a kepzelödésben“. Ebböl magyarázható, 

- miért legyen minden embernek olly- édes a maga 
hazája, mellynek képzete felkölti a gyermekkor’ 
boldog Шeìt; ebböl az, miért fél és borzad az em 
ber a temetökben, sírboltokban, elpusztult kasté 
lyokhan sа): mert t.i. gyermekkorában fejébe ver 
ték, hogy az illy helyeken lelkek és kisértetek la 
lloznak. 

133. 

A követbeze's’ törvényének értelme ez: „Нa 
ne'melly ke'pzetel.- bizonyos rendbe мeдаneй, e's 
abban gyakran megujz'ttatnak: ha csak` egyetlen 
eду is felserken közölök', -áz a többieket is ‘Мёд!!! ‚ 

‘ e's megujítja.‘ Innen lehet megérteni, miért le 
'gyen könnyebb tanulni, és az emlékezetben meg 
tartani a verseket, mint a folyóbeszédet; továbbá, 
miért könnyebb „мы és megtartani azon ismere-~ 
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1teket, mellyek tudományos rendben adatnak elö, 
mint az összefüggésben nem állókat; e rendböl ma 
gyarázható sok emherben az emlékezet’ bámulásra 
méltó nagysága; valamint mindenféle kész tehetsé 
gek is az irásban, olvasásban, számvetésben, han 
gászatba'n , s mindenféle kézi mnnkákban. 

134. 

A hasonlatosság’ törvénye abban áll, mi aze 
rint a hasonló bepzetek [Мг/‘reза!!!’ egyma'st, e'a 
рейд‘ mine'l nagyobb a hasonlatossa'g, anna'l köny 
nyebben. E törvény’ különös hasznai: 1. Segíti a 
beszédben egy tárgyról más rokon tárgyra az át 
menetelt. 2. Е szerint esik a dolgoknak nemek és 
fajok szerinti elosztása, a tudományoknak rendszer 
re vitele. 3. A hasonlatosság’ törvénye segiti a 
dolgok’ elmés összehasonlítását, s. az azok köztt való 
hasonlatosság’ fólfedezését. Ettöl függ az elmésség, 
a metaphorák’, allegoriák’ s az epigrammák’‘ sze 
rencsés feltalálása. 

135. 5. 
Az ellenkeze's’ törvényének értelme ez: А: el 

lenkezö kepzetek is [видимый egyma'st, ha a 
közttök levб ellenkeze’st gyakran e's Идиш’: gyako 
roltuk magunknak. Ebben alapszik 1. a-z ellentek 
tel (antithesis), mellynél Гoрa szónok és költö az 
egymással ellenkezö eszméket elmésen szokta egy 
mással szembe állítani. 2. Az ironia, mi szerint 
ellenkezöjét szoktuk gondolni annak , a mit mon..~ 
dunk. 
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136. §. _ 
Az oksa'g’ törvénye abban áll: Hogy az 01r’ 

kepzete дамы`„ы; az okozat’ bepzete't e's мед/'oп 
dítua. Így a hadi készület felébresztila hadakozás. 
szomorú következései, elgondolását; s viszont az el 
pusztult városok és tartományok a hadakozásra em 
lékeztetnek. E törvény szerint szoktunk hasonló 
okokból mindig hasonló következéseket várni. 

137. §. 
Az ege'szség, törvényének értelme ez: Az e 

ge'sznek kepzete .fîile'breszti a re'szek’ kepzete't, e's 
viszont. Így valamelly rendszer’ képzete Fölébreszti 
a részek, képzetét; .eдy egész történet az egyes e 
setek' képzetét, az egyes dolgok, képzete a nemek 
és fajakét. 

138. §. 
Az eszmeta'rsasz'ta'sban különböző rangokat 

képzelhetni: 
1. Az együttlétezés’ és következés, társulásai a 

legalsó fokon állanak , s köz életben is a legközön 
ségesbek. 

2. A hasonlatosság, és ellenkezés’ összecsatló 
dásai a második fokot teszik, s ezek tulajdonai az 
elmésségnek, és az élességnek, mellyek. az elmés 
összehasonlításokban nyilatkoznak. 

3. A legfelsö fokon állanak az okság és egész 
ség, társulásai," mint a mellyek az ítélő tehetség” 
mélységére tartoznak, l s a tudományokban? és rend 
szerekben jelentkeznek. ' 
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 .931 zA  lóbsátisasrátemzse  eléfkos  ilebtelézök  ъ-e1e1
neteket magyarázhatni; nevezetesen': 

1. Abhól ismerhetni meg sok ember’ l'elki bé-' 
lyegét vagy lelkületét és gondolkodása’ medját. 
Mert beszédök , viseletök és ' cselekedetök elárulja , 
miféle képzetek és hajlamok legyenek uralkodók lel 
kökben. ' ' 

2. Abból magyarázhatni a szokás és kész- teheъ.- ' 
ségek’ nagy erejét.' Némelly' képzetek ugyanis ele 
intén csak történetesen raдать 'össze; késöbbre 
pedig úgy összeforrnak, hogy azokat egymástól nem 
lehet elválasztani. _ ' ' 

3. Innen magyarázható az együttérzés’ és ellen 
érzés’ nagy ereje , melly szerint némelly embert el 
sö látásra inegszeretünk, másokat pedig megutá 
lunk. ' 

4. Innen azon- vakmeröség, mellyel az embe 
rek bizonyos vélekedésekhez, felekezetekhez és val 
lásokhoz ragaszkodnak; úgy azt a gyülölséget is, 
mellyel a különbözö vallások’ sorsosai egymás iránt 
viselœtnek. 

5. Az eszmetársulatban alap'szik sokszor az 6 
rültség is, külön fokozatain. Meri; némelly képze 
tek olly szoljosan össze1'agadnak,'hogy valahány 
szor az egyik felserken, -mind annyiszor felkölti a 
másikat is. 

6. Innen magyarázható végre azon jelenés is, 
melly szerint néha csak némelly nevek’ e's körülmé 
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n.yek’ említése is olly hathatósan munkálódik az em 
berek’ elméjében és szivében. 

140. §. 
A képzelödés felette nagy hatalmat gyakorol 

az emberen. 

1. Ha a’ képzelödés’ játékának neki eresztjük 
magunkat,_ akaratunk ellen is ezerféle képek állanak 
lelkünk’ elébe, és egy új világban találjuk ma 
gunkat. ' 

2. Bizonyítja az is, hogy néha jo szivvel for 
ditnók figyelmünket bizonyos tárgyakra: de az ele 
ven képzelödés szüntelen új képeket var51иs01 el 
ménk’ elébe, mellyek figyelmünket megzavarják. 

3. Ha a sikamló képzelödések gyakran meg 
újittatnak a lélekben: végre annyira eröt vesznek 
rajtunk , hogy tölök nem tndunk megszabadúlni. 

4. Némelly képzetek mélyen tapadnak az em 
ber’ elméjébe, mellyeket onnan nem tud kiverni. 
Illyenek a mély szomoruság’ és bánat tárgyai; ily 
lyenek a véghlez vitt gonoszság’ képei, mellyektöl 
a gonosztevö nem tud megszabadúlni. 

5. Néha az ù'res képzelödések is , mellyek a’ 
vallásbeli helytelen képzetekböl erednek , erösen 
zsarnokolják a lelket, s tölök menekedni nincs töb 

' bé az ember’ hatalmában. 

141. §. 
Van egyébiránt a léleknek hatalma a képzelö 

ldésen, a mennyiben annak intézetét, erejét 'és 
munkásságát mérsékelheti. Ugyan is a lélek’ sza 
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badságától függ, minemíí tárgyakra fordítsa fìgyel- ' 
mét; hogy elkerülje azon tárgyakat és körülménye 
ket, mellyek tisztátalan képeket szolgáltatnak; vég 
re teheti, hogy kerülvén azon alkalmakat, mellyek 
a képzelödést ingerlik , és gyulasztják, magát Бasи 
nos foglalatosságokban gyakorolja. 

A képzelödés hasznos csak úgy lehet-, -ha az 
értelem’ és ész’ fenyítéke alatt tartatik. 

" 142. §. 
A tereintö képzelem a maga munkásságát й] 

képek’ alkotásában nyilatkoztatja. T. i. 
1. Едy bizonyos képtöl' elválaszt némelly ré 

szeket; vagy й] és idegen réKszeket told hozzá; a’ 
részeket átteszi és egymással különbözökép -össze 
za'varja; vagy végre a tárgyak’ részeit és tulajdon 
ságait neveli, vagy kisebbíti. A teremtö képzelem" 
ezen munkássága által származtak ezen istenek, 
mellyek a görögök’ és romaiak’mesés hittanjokban 
találcatnak. 

143. §. 
Egyébiránt a képzelem çsak a formákra nézve 

teremtö, nem az anyagra nézve is. Мegteжий ez 
abból, hogy nem tud elöállítni olly színeket, mely~` 
lyeket szemeinkkel soha sem Пиши}; hogy 'azon 
részes képzeteket», mellyekböl a teremtö képzelemî 
a maga képeit szerkeszti, a természetböl. veszi; _ 
hogy, végre, 'akávmint erölnödjünk,' egy értelmes 
léuyt,- nem tudun-kmás forma alatt képzelpi, hanem 
csak az emberé alatt. A képiró angyal helyett is 
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embert fest; s innen a görögök’ istenei is valóság 
gal csak emberek voltak. 

144. 

A teremtö képzelem’ föbb mivei ‘ - 
1. Az eszme'nyek (ideálok), vagyis dolgok’ és. 

tökéletességek’ mintaképei. 
2. A levegöben épitett kastélyok, vagy fellegf 

várak , vagyis az állapotok’ jobbítására gondolt; 
tervek. l ' 

3- Minden й] találmányok, mellyeknek kép 
zetét az értelem kiformálja, a képzelödés pedig1e-«` 
rajzolja. 

4. A közönséges megfogások’ tárgyai, mellyek-_ 
nek képeit a képzelödés lemásolja, az egyes dol 

'goknak azon közös tulajdonságaiból, mellyek az e 
gész‘ nemben el vannak széledve. 

5. A mértani (geometriai) tiszta idomok,_ mely 
lyeknek képzetét az értelem formálja ki, a képze 
lödés pedig nézhetöleg elönkbe terjeszti. 

145- §. 

A teremtöiképzelem’ munkássága szabja magát 
1. Az égaljhoz, mellynek különbözö tíirgyai- 

hoz képest a `képzelödésnek képei is különbözök. 
2- A természet’ minemíiségéhez, azaz: a tar 

tomány’ kiességéhez, termékenységéhez és sovány..~ 
ságához. 

3. Testünk’ egészséges és beteges voltához. Az‘ 
egészséges emberben a képzelem rendes: a bete 
gesben' rendetlen. 
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4. Az ember’ érzéséhlez, indulatjához,' hajlan 
dóságához, és szenvedelméhez. A szomoru- és csüg 
gédt ember mîndenütt poklot lát; a szerencsés’ és 
boldog’' képzelödése peditgr a fellegeket is megaia 
nустa. ' 

- 146. §. r 

Az idegrendszernek felette nagy befolyása van 
a képzelem’`munkásságába, mit a következö -okok 
hizonyitnak: . 

1. Vannak olly physicai- sierek ‚- mellyek az 
ìdegrendszert különösen illetik, s an'nál fogva a kép 
zelmet'felgyulasztják s a lélek’ munkásságában zava 
rodást okozn-ak. Illyenek a szeszes italok, a má 
kony s a növénymérgek. i ‘ 

2. Az idegrendszer’ betegségeiben a képzelem? 
munkássága olly magas pontra emeltetik, millyen 
re egészséges állapotban soha sem. 

147'. ё. 

Viszont »igen nagy befolyása van aiképzelem 
nek is az idegrendszerre, t. i.' 1. Az undorodásb 
okozó táijgyaknak, és némelly orvosszereknek csak 
képzelése .is hányásra erötet. 

2. Ha estvének 'idején tündéres mesék nagy e'- 
levenséggel beszéltetnek, egész testünket borzadás 
futja el. ' ' 

3. A képzelemnek különös összeköttetése van' 
a nemi részekkel, mellyekre a tisztátalan képzelö 
dések úgy dolgoznak , mint hatalinas ingerek. 

4. Ha azidegrendszer nagyon: ingerlékeny', 
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ha a képzelődés eleven, s ezen elevenségéhez járul 
még a félelem és hirtelen való ijedség: nagy válto 
zásokat okozhat az életmííségben. Vannak példák, 
mi szerint az eleven képzelődés nehéz kórt és el 
mebeli háborodást okozott; a gyenge betegséget 
veszedelmessé változtatta, söt halált is okozott. 

148. 

Hasznos befolyása van a képzelemnek az isme 
rő tehetségre, niert elősegíti az értelem’ és ész” 
munkásságát; de ártalmas is lehet; ugyanis 

1. A képzelem megvesztegeti érzéki észrevéte 
leinket és itéleteinket, s annál fogva számtalan té 
velygéseket és babonás vélekedéseket szül. 

2. A tüzes és kicsapongó képzelem, elnyom 
vёт az értelmet és észt, vallásbeli és politicai vak_ 
buzgalmat szül. ‚ 

149. §. 
Az érző tehetségre nézve, a képzelem egyfelül 

forrása sokféle gyönyörííségnek, a mennyiben régi 
örömeinket és gyönyöreinket megujítja; jövőre pes 
dig új reményekkel kecsegtet: de más felül sokféle 
szomoruságj bánat, félelem’ és aggódásnak kútfeje 
is: mert a képzelem az élet’ nyomoruságait nagyob 
bítja és szaporítja. Ennél fogva a ' jövendő iránt 
nyughatatlansággal tölti el lelkünket, és előre érez 
teti velünk jövendő szenvedéseinket. 

' 150. §. 
De van a képzelemnek hlajlandóságainkra is be 

folyása; t. i. a felhevült képzelődés úgy táplálja a 
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zokat és szenvedelmeinket, mint a száraz anyag a 
tüzet. Mert valamelly személy iránt bennünk állan 
dó hajlandóság úgy származik, ha a képzelem an 
nak képét nagy elevenséggel terjeszti előnkbe, és 
ha annak szépségét és kellemességeit neveli. A kép 
zelem bír azon erövel is, hogy a rút tárgyakat is 
meg tudja szépíteni. 

Ill. 

Az emlékező tehetség. 

151. §. 

Az' emlékezet lelkünknek azon tehetsége, 
mellynél fogva az érzékek által szerzett képzeteket 
nem csak meg tudja tartani, hanem, ha azok meg 
homályosodnak, feleleveníti, megújítja és vissza 
hozza, még pedig úgy, hogy megismeri ugyan a 
zoknak lenni, mellyeket régen szerzett volt. Ezen 
tehetség rokon a képzelemmel; de különbözik is 
töle: 

l. Az emlékezet a visszahozott képzetekre rá 
ismer, tudja, hol és mikor szerzette azokat. A 
képzelem ezt nem teheti. 

2. Az emlékezetben a lélek cselekvőleg, a kép 
zelemben pedig szenvedőleg van. 

3. Az emlékezet a szerzett képzeteket azon 
renddel hozza vissza, mellyel régen szerzette volt, 
és azokhoz idegen képzeteket nem told. A képze 
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lem pedig a rendet néha megváltoztatja, és a meg 
újított képzetekhez idegeneket told. Innen Platon 
az emlékezetet a historicushoz, a képzelmet pedig 
a képiróhoz hasonlította. 

152. 

A visszaemle'keze's magasabb potentiája az em 
lékezetnek, melly a régi képzeteket az eszmetársa 
sitas’ segedelmével szántszándékkal újítja meg. Kö 
vetkezöleg felteszi a lélçknek iparkodását, önmeg 
feszítését és szabad munkásságát. 

Ha ollykor egy képzetet fel akarunk elevenit 
ni: elménkkel egész sor képzetet futunk el, mig 
végre valamelly rokonképzet felkölti a keresettet._ 

' ' 153. §. l . 
Az emlékezet’ munkássága az agy és idegrend- 

szer’ minemiiségétöl fü'gg. A tapasztalás’ bizonyi 
tása szerint ' ' 

1. A gyermekekben és ifjakban, kikhen az ag 
gyengébb és érzékenyebb, az emlékezet könnyíí: 
ellenben a vén emberekben , kikben az keményebb 
és tompább, vagyis kevesbbé ingerlékeny, az em 
lékezet is nehéz. _ 
l -2.'A betegségek az emlékezetet elgyengít'ik, 
föképen a szerelmi csapongások. I ' 

3. 'Elgyenf'ri’íl az emlékezet nagyobb vagy ki 
sebb mértékben ‚ az agy’ sérelmei és rezdülése altal. 
Innena gyermek’ fejének ütése és verése a legna 
'gyobb ‘vétek, mellyet a tanító és nevelö a physicai 
nevelésben, a növendék ellen ej11161. 



1. sz. Az ISMERÖ TEHETSEG’ ALSÓ ÁGAI. 89 

154. §.. 
Az emlékezet l. -Ii’önrgyú,haaképzeteket kör1y 

nyen beveszi , mint a gyermek- és ifjukorban. 
2. Tartós, ha a bevett képzeteket sokáig meg 

tartja. A" könnyüség, és tartósság ritkán találtatik 
ugyanazon egy személyben. 

3. Hú , ha az elhomályosodott képzeteket meg 
tudja uJítni akkor, mikor azokra szükség vagyon, 
még pedig azon renddel,mellyel azokat először be 
vette volt. S ezek teszik az emlékezet, jóságát. 

4. Nagy és rendkívüli, ha felette sok, külön 
böző természetü , és egymással semmi összeköttetés 
ben nem álló képzeteket tud bevenni, és megtartani. 

155. §. 
A tárgyakra nézve az emlékezet kétféle, u. m. 

a nevek’ és dolgok, emlékezete. Amaz meg van azok 
ban , kik a dolgok’ jegyeit könnyen fel tudják fogni, 
és megtartani. Illy emlékezettel bírnak, kik a he 
lyekre jól emlékeznek, sok neveket megtudnak tar 
tani, és szerencsések a terminologiában, kik nyel- 
veket könnyen tanulnak, kik az évszámokat köny 
nyen megtartják, s a számvetésben szerencsések. A 
dolgok’ emlékezete, a dolgoknak megtartásában mu 
tatkozik, és össze van kötve figyelemmel, reflexio 
val., és ítélettel. 

156. 

Az emlékezö- és itélőtehetség’ kölcsönös viszo 
nyát tekintvén ;' a dolgok’ emlékezete igen is meg 
állhat az itélőtehetséggel: mert amaz mindenkor fel 

PHIL. ANTHR. - 7 
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teszi a ñgyelmet, a reflexiot, és a dolgok’ egybe 
köttetésére Рo1-(Ищот; ügyeletet. Egyébiránt is tár 
gyakat mindenkor az emlékezö tehetség szolgáltat 
az itélötehetségnek. Innen van ama közmondás: 
Tantum scimus., quantum memoria tenemus. 

157. §. 
'Az ismétlés (repetitio) háròmféle: 

1. fllechanicaí , vagy gyermeki (r. mechanica ‚ 
seu puerilis), melly a gyakor megújításon alapszik. 

2. Értelmes (r. judiciosa), melly az értelem’ 
elveiben gyökerezik. 

3. Elme's (r. ingeniosa), melly szerint a kép 
zeteket bizonyos jegyeknél, s egyáltalában az esz 
metársasítás’ törvényeinél fogva tartjuk, és újítjuk 
meg. Ezen alapon nyugszik a régiek’ emle'kezetmes 
tersege (ars mnemonica), melly szerint ök azokat, 
miket meg akartak tartani, bizonyos érzékiség alá jö 
hetö jegyekhez, vagy képekhez szokták voltIl kötni. 
Cicero aт; mesterseges emle'kezetnek nevezi. 

15s. §. 
Az emlékezet’ fö törvényei ezek: Az emlékézet 

legkönnyebben megtartja: 
' a) azon képzeteket, mellyek gyakran megújít 

tatnak, és annálfogva mélyebben benyomódtak a 
lélekbe. 

b) Mellyeket ñgyelemmel , reflexióval, és ér 
telemmel szereztünk. Ellenhen miket értelem 1161 

kl'il tanultunk , hamar kihullnak fejünkhöl. 
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c) mellyek az értelem’ törirényei szerint tudo 
mányos rendbe szedettek. 

d) mellyek lrendkivùlli erövel illetik lelkünket , 
és abba mélyebb nyomásokat tesznek. Illyenek a 
rendkivüli tárgyak , és a nevezetes történetek. 

159. 5. 

Е törvényekböl az emlékezet’ gyakorlására ńé2 
VC a következendö szabályok folynak: 

1. Az emlékezetet a gyermekekben és ifïakban 
mindenkor egyiitt kell gyakorolni az itélötehetség 
gel, soha se ennek elmellözésével. Innen követke 
zik, hogy gyermekekkel és 11]a1‹1&a1 soha sem kell oly. 
lyakat tanultatni , miket nem értenek; hogy az em 

_- lékezö tehetséget, nem kell igen sokféle tárgyakkal 
terhelni ‚ mellyek által az itélötehetség’ ereje elvé 
tetik. 

2. A megtartandó képzeteket természetes és 
tudományos rendbe kell szedni. Mert ez általaz e1 
me könnyebben fel tudja magát találni, könpyeb 
ben ráakad a'dolgok’ rendére , -és következésére. 

3. Azon képzeteket, mellyeket az emlékezet# 
ben meg akarnak tartani, 113ye1emme1, reflexioval, l 
és értelemmel kell az emlékezetbe bevenni. _ 

4. Az emlékezetben megtartandó képzeteket 
össze kell kötni más ismeretes nevezetes , és kitet 
szö tárgyakkal , és képzetekkel , föképen mellyekkel 
viszonyban állanak. ' 

7 Ч! 

` 
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IV. 

A Figyelmezés. 
160. 

A figyelmezés az elm'ének bizonyos tárgyakra 
vaк) fordítása, melly által azokról magunknak tiszta 
ismeretet szerzünk. Mint az összeszedett sugárok 
égetnek a központban: úgy az elme’ munkássága 
hathatósabb, ha egy térgyra szoríttatili. 

A figyelmezés 1. A tárgyakra nézve a) ЁrяёЫ, 
ha érzéki-tárgyakra Íïgyelmezúnk. b) Értelmi, нa 
az értelem’ tárgyaira fordíttatik. 2. Az akaratra nёz 
ve a) Önke'nytas ha flgyelmünket valamelly tárgy 
ra szabadon fordítjuk. b) Ke'nytelen :haka/'at ellem' 
ha a figyelem a képzetek’ árjától mintegy elragad 
tatik. 

161. §. 
Az elszóróda's v. szórakozottsa'g (distractio) az 

elmének 'тon állapotja, mellyben az elme különfé 
le tárgyak köztt elszéled, következöleg sem egyi 
ket , sem másikat nem Тощa fel illö tisztasággal. 
' Az elszóródás: 1. Önke'nytes, melly a hosszas 
megfesiülés után az elme’ felderítésére szükséges. 
2. карeта, melly lélek’ jelen nem létének (absen 
tia animi) neveztetik. ' 

162. 

Továbbá maga/21s’. re/Ldbeszeclelse'lzek (reco1|e— 
' ctió animi) neveztctik az elme’lazon munkája, melly 
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szerint a bolyongás’állapotjából a figyelmezés’ álla 
potjába megyen által. _ . 

Нa eddig az elme a különbözö tárgyak köm'i 
bolyongott: most már egész munkásságát egy tárgy 
ra fordítja , s ezt úgy központosítja mint a gyujtó 
üveg ‘a sugarakat a góczban. 

163. §. 

Az értelmi ñgyelmezést több okok megzavar 
hatják, t. i. - 

1. Az eleven kepzelem,melly ‘szüntelen idegen 
képzeteket hoz az öntudat elébe, s általok a flgyel 
mezöt elvonja tárgyától. l ' 

2. А’ megrögzött eszme'k (ideae Нхae) , mellyek 
az elme’ ñgyelmét magokhoz lánczolják. 

3. lmnden erös e'rze'sek, indulatok, kiva'nsa'-` 
gol', mellyek alelket szüntelen hánykodásban tartják. 

4. А Ãrz’ilsö erös benyoma'sok, zörge'sek , e's гa], 
mellyek a ŕîgyelmezést akadályoztatják. 

164. 9. 
ЕПeпben felserkenti és eleveníti a ["lgyelmet: 
1. Az, mi и], szokatlan e's rendkívüli ,"midön 

a megszokott tárgyak lankasztják. ' 
2. Serkenti a штoт, melly szüntelen fe-' 

szülésben tartja a figyelmet; midön az- egyformaság' 
elaltatja. 

З} Eleveniti a figyelmet a2- ellenkeze's. Innenl 
tenger közepett egy szigetben a természet’ szép-'‘ 
sége nagyobb benyorhást tёл, mint más szépség, 
melly nincs ellentételben. 
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_ 4. Az alsóról a .felsöbbekre lassanke'nt való 
fZSZemeIkede's. Ez törvénye minden aestheticai be 
szédnek, és versezetnek, Horatius’ amaz ismeretes 
Inondása szerint: Non fumum ex fulgore ‚ sed ex 
fumo lucem dire cogitat. 

 .561 kájtzsaráflE a :temleygif
1. А ta'rgyak’ sokasa'ga , e's különfe'lesége. Ha 

igen sok a tárgy’, úgy az elme az egyiket sem me 
riti ki gyökeresen. 

2. Áfelette erбsen összeszó'tt font, homa'l.yos, 
zavaros e's nehe'z ta'rgyak , inellyeken ha a gyenge, 
65 szokatlan fök át n_em törhetnek , elcsüggednek. 

3. Azon ismeretek, mellyeknek re'szei köztt 
n_ìncs logical' összefügge's. Mentöl kevesebb az ösz 
s_zefüggés valamelly ismeret’ részei köztt, annál fá 
rlasztóbb , p. o. ha valaki sokáig bibelödik számokkal. 

4. А hu'zamos megfeszz'tës, melly által a lé 
lek’ ereje kimeríttetik. 

166. - 

A Íigyelmezés: 1. Kiterjedt, ha valaki науш 
azon egy idöben több tárgyakra tud Íig‘yelmezni, 
millyen volt Caesarban. Ellenkezö esetben korlátolt 
Il_ak neveztetik. ' ' 
` 2. Erös, ha valaki akadályok, és za] köztt is 

ìudja folytatni munkálkodgâsát; millyen volt Archi` 
medesben. Ellenkezö esetben a Íigyelem’ereje gyen 
gé-nek mondatik. ' ' . 

3. Tartós, vagy hu'zamos, ha -valaki figyel 
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mét sokáig egy tárgyra bi1-ja függeszteni. Ellenkezö 
esetben a figyelem mozgónak , repdesó’nek ne 
veдeшь 

167. g. 
F ügg pedig a figyelmezés: 

l. .4Z erösebb „aду gyenge'bb testi e'letmúse'g 
töl. Ugyanis, a tapasztalás szerint, az elmebeli, és 
testi erök’ hosszas megfeszítése ‚ a betegség, és a 
testi elgyengülés elgyengíti a figyelmet is. 

2. А le'lek’ iparkoda'sa'tól. Mert ha valakiben 
nagy a törekedés az igaz'ság' vizsgálására, elfelejt 
kezik magáról, és annyira bele merül a tárgyba, 
hogy attól nem könnyen szakad el. i 

Második szakasz. 

Az ismerö teketse'g’ fèlsöbb ágai. 

I. 

Az értelemröl. 

168. §. 
F elsöbb ismerö tehetségnek neveztetik az embe 

ri elme’ azon tehetsége , mellynél Рсаva valamit kö 
zönséges megfogások által tud magának képzelni, ёв' 
megismerni. Е tehetség egyedül az ember’ tulajdo 
na, melly 'o’t mind'en oktalan vzilóktól megkülönböz 
‘ей. Ugyanis 
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a) Az oktalan állatok csupa érzéki ismeretek 
kel birnak: az ember pedig közönséges fogalmakat 
és itéleteket formál ‚ s azok’ formálásában a legfelsö 
fogalmakra, és elvekre emelkedik. 

Ь) Az oktalan teremtések egyedül ösztönök ál 
tal vezéreltetnek:'az ember pedig értelmes termé 
szeténél fogva czélokat tüz maga elébe , s az értelem’ 
világánál cselekszik. 

1 69. §. 

Az érzékiség, és értelern köztti elsöség Рыси; 
legkisebb kérdés sem lehet. Mert noha az értelem 
felsö, az érzékiség pedig , alsó tehetségnek nevezte 
tik; mindazáltal egyik a másik nélkül nem lehet, 
valamint úr szolga —‚ és szolga úr nélkül nem kép- 
zelhetö. Így az ember az értelem’ segedelme nélkül 
soha sem tudna kiverekedni az állatiság’ köréböl 
valódì emberiségre; ellenben érzékiség nélkül az ér 
telem semmit sem tudna dolgozni, mint a gyárnok 
nem földmivelö nélkül. 

170. §. 
A felsöbb ismerö tehetségnek két дga van.' 

a) Az e'rtelem (intellectus) , mint gondoló te 
hetség, melly az érzékek által szerzett képzetekböl 
közönséges fogalmakat itéleteket, és következteté-` 
векet alkot. ' . - 

b) Аз e'sz (ratio) , mell§7 mint legfelsö tehetség, 
nl eszmék’ és elvek’ tehetsége. 

Az értelemnél fogva а tapasztalható világ’ lö 
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réhez szorittatunk; az ész által pedig azon felül 
emelkedünk. - ' 

1'71. ё. 
Az értelemnek háromféle munkája van: Az elsö 

az, melly által közönséges fogalmakat képez ,' a má 
sodik, melylyel itéleteket-..-‚ a harmadik, melly ál 
tal okoskodásokat, és következtetéseket állít elö. 

Innen az é'rtelem három formaban tünik fel: 

1. Mint e'rtelem szor'osjelentësben, vagyis mint 
gondola' te/ieltseêf,T ‚ me11y közönséges fogalmakat ké 
pez, következöleg az egyes dolgokat úgy terjeszti 
elönkbe, mint közönségeseket. ' 

2. Mint ite'lö tehietse'g, melly az egyes dolgokat 
közönséges szabályok alá rendeli. 

З. Mint olcoskodó -te/zetseg, melly következte- i 
téseket formal , s igy a ki'ilönösöket a közönségesek 
böl hozza le. 

172. §.' 
Az értelem logical' elvona's (abstractio) által ké-~ 

pez fo-galmakat' mint az értelemtan adja elö. Képzi 
pedií.,lr kétféle modon: ‘ 

1. Terme'szetes módon, a mennyiben az egyes 
dolgok köztt egyezést, és rokonságot veszen észre, 
és annálfogva az érzékek által szerzett képzeteket 
észrevehetlenül általformál közönséges fogalmakká. 

2. Mesterse'ges módon. Mert az értelem bizo 
nyos czél ,iés terv szerint tud szabadon összeszer 
keszteni némelly fogalmakat, mellyek épen ezért 
csìnáltaknak neveztetnek. Így szerkeszti össze- az 
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emberi elme egy özvegyek’ pénztárának , vagy bank 
nak képzetét. 

173. 

Kérdés: vannak-e velünk született fogalmak? 
Ha ezek alatt ollyanok értetnek, mellyek születés 
kor tisztán kifejtödve a lélekben jelen lettek volna, 
úgy nincsenek. Ugyauis 

a) Нa valamelly érzék tökéletesen hibáznék ben 
nünk: soha sem lenne igazi képzetünk azon táт 
gyakról , mellyeket általa észre szoktunk venni. 

1)) Нa legmagasb fogalmainkat és eszméiniket 
bonczolgatjuk, úgy találjuk , hogy azokban is az el 
sö alkotó részek tapasztalásból vétettek. 

c) A tapasztalás eléggé bizonyítja, hogy isme 
reteink’ szerzésében lassanként haladunk elöre. 

174. §. 
Az emberi értelemnek, a közönséges fogalmali’ 

képzésén kivül még másféle munkái is vannak, mely 
lyek által ismereteink’ tökéletessége irányoztatik. 

1. Az értelem a bonczolás által ismereteinknek 

tisztasa'got szerez , melly nélkül azok zavarosak len 
nének , és czélirányosan nem használtathatnának. 

2. Ismereteinknek teljesselget szei-ez , midön 
egy ismeret’ tagjait tökéletesen felszámlálja. Ezt lo 
gicai elosztás által viszi véghez. 

3. Ismereteinknek igazsa'got, és bizonyosságot 
szerez , éspedig vagy itéletek , vagy bizonyítások által. 

4. Az összehasonlitás által felfödözi a dolgok 
köztt levö szükséges viszonyokat. 
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5- Az értelem ismereteinket tudományos rena 
be szedi, a mennyiben a fogalmakat, és itéleteket 
egymás alá rendeli , _s ezen munkásságát mind addig 
folytatja, mig a legfelsöbb fogalmakra és elvekre 
jut. Így származik az ismeretekböl egy öszhangzò 
rendszer. 

175. ' : . 

Az itélötehetség’ munkája abban áll,hogy a kö 
zönséges szabályokat egyes esetekre alkalmaztatja ‚_ 
vagy meghatározza: valamelly egyes eset, val-amelly 
közönséges szabály alá tartozik-e, vagy nem. Ennek 
meghatározása [eй/дeтek (subsumtio) neveztetik; s 
ki ezt minden esetben nagy könnyüséggel meg tudja 
határozni, va'lasztó ite'lötehetseggel (judicium di 
scretivum) bir, melly a' korral növekedni szokott 
és megérni. Ennek jelesebb mértéke az ite'ló' tehet 
selg’ e'retségének (maturitas judicii) mondatik. 

176. ё. 
Továbbá az itélö tehetség’ munkájára nézve, 

kétféle: l. Рей/губ ‚ melly meghatározónak is ne 
veztetik , a mennyiben azi. határozza meg ‚ hogy va 
lamelly egyes eset a közönséges szabály aй tano 
zik-e , vagy nem. 2. Eszme’ló’ (reŕlectens) , melly az 
egyes eseteket' egymással összehasonlítja. és azokból 
egy közönséges szabályt hoz ki.' Ezt peф; cselek 
szi: a) Behoza's (induçtip) által , midön egyes ese 
tekröl közönségesekre következtet; ez úton szár 
mипak a tapasztalati tudományok. b) hasonlatos 
щ» (analogia) szerint ,' midön a részes megegyezés 
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böl teljes és tökéletes megegyezésre következtet. 
Így következtetünk a földröl a több égi testekre, а 
néprendszerröl a világrendszerre. 

177. 

Az értelemnek , mint okoskodó tehetségnek 
munkája e következtetések’ formálásában áll, molly 
re me'gkivántatik: _ 

1. Egy fö igazság, vagy elv (principium) melly 
böl a kérdésben forgo tétel’ igazsága , vagy hamis 
saga lehozatik. ' 

2. A jèlve'tel , mellynél fogva amegbizonyitan 
d6 tétel az elv alá felvétetik. i 

3. A tételek illendö módon egymás alá rendel 
tetvén, azokból egy új'tétel hozatik ki. ’ 

' 178. §. 
Az értelmet munkásságra serkentö elsö ösztönök : 

1.' A külsö tárgyak’ benyomásai, lmellyek ál 
tal az ember a külsö világról sokféle ismereteket 
szerez magának. 

2. Az einberi természet’ szükségei, mellyeket 
hogy kielégithessen, megkivántatik, hogy a maga 
értelme által különféle eszközöket gondoljon ki. 

Az embernek pedig kétféle szükségei vànnak, 
u. m. „маг és ke'pzelt szükségei. A valòdiak ismét 
vagy testi, vagy'lelki szükségek. 

 .971 zA  ’meletré  ’esédöljefik  sönölük  :iezökzse
1. Az emberi természet’ elsö szükségei, mely- - 

lyek az ember’ Гeнии`$5s6t lárgyazzák. 
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2i. Az oltalom’ szüksége. Bátorság kell az em-‘ 
'_ bernek: a) A vad állatok —, b) A vele egy társa 

ságban ¿16 emberek '—, c) Az idegenel. ——, а) A 
természeti rosszak ellen. Ezek szolgáltattak alkalma 
tosságof; a törvényhozás’, közrend’ (politia) , az 
igazság-kiszolgáltatás’, hadimesterség’, sok tudomá 
nyok’ és mesterségek’ feltalálására és kimiívelésére. 

З. Az embe-r’ képzelt szükségei alkalmatosságot 
szolgáltattak, szinte véghetetlen sok `mesterségekre. 

 i.081 zA  ’meletré  ’esédöljefik  öf  :ìezökzse
1. A polgári társaság, mellynek keblén kivül 

az ember’ értelme soha sem féjlödnék ki azon mér 
tékben , mellyben kifejlödik a társaság’ keblében. 

2. Az értelmes, vagy tБagoй beszéd, niellyre 
az ember a társasági életen kivííl soha sem tehetne 
szert; a tagolt beszéd’ segedelme'nélkül peйд; viszont 
az értelem’ kifejlödése lehetetlen lenne. 

181. 

A társaságban az értelem’kifejlödésébe külsö és 
belsö okok folynak be: 

Külsök: a) A külsö természet’ és az égal," mine 
müsége. Mert nem minden égalj alkalmatos az el- 
me’ kifejtésére ugyanazon egy mértékben , b) A tar 
tomány’geographiai és politicai fekvése. c) Az em 
heri élet’ könnyüségei, mert a tudományok , és mes 
te1-sé561 csak a jollét’ keblében gyarapodnak. 

l Belsök: a) A tanítás’, irás’ és n‘yfamtatás’ sza 
badsága, törvényes korlátok köztl. 
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b) A börvényes és szabad igazgatás’ formája, és 
a világos vállás, melly az értelem’ kif'ejlödését elö-‘ 
segíti — valamint másfelül a zsarnokság s a babo 
nás hit hátráltatja. c) Az ifjuság’ nevelésére, és ta 
nítására szolgáló intézetek. Hol illyenek nincsenek , 

' ott a nép tudatlqnsághan hever. 

II. 

Az észröl. 

182. ё. 
Az ész, mint legfelsöbb tehetség, az eszmék’ 

es elvek’ tehetsége' 
a) Az eszmék (idea) az emberi ész’legfelsö Вёp 

zetei, mellyeknek a tapasztalásban tár‘gy tökéle 
tesen meg nem felel, p. o. a tökéletes bölcseség’, 
erény’ boldogság’ eszméi. 

b) Az elvek (principium) pedig legfelsö szabá 
lyok, mellyek ismét azt fejezik ki: mi, vagy az is 
meretben, vagy az erkölcsiségben, vagy a cseleke 
ldetben teljes és tökéletes, p. o. becsüld meg ma 
gadban, és embertársaidllyan , az emberiséget. 

183. 

Minthogy az ész , a maga munkásságára nézve , 
vagy szemle’lödó', vagy törve’nyacló; annak eszméi is 
vagy elméleteik (theoretica) , vagy gyakorlatiak (pra 
cticai). . ' 

A szemle'lödö észnek két f6 eszméje van: 
a) A feltételetlen és független lénynek, v. az 
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Istennek eszméje. b) A hal/zatatlanság’ eszméje , 
melly szerint lételünk nincs az idöhöz szoritva, ha 
nem vég, és 'határ nélkül való. 

A gyakorlati, vagy’erkölcsi -eszmék vitetnek 
vagy az emberi, vagy az isteni természetre. Illy er 
kölcsi eszmék: a) A teljes ,' és tökéletes erkölcsiség. 
b) A tökéletes cselekedet,'melly egyedül az erkölcsi 
törvény’ tiszteletéböl származott. c) Az isten, mint 
sаeм valóság. 

184. 

Ha az eszme , vagy valamelly személyben , vagy 
tárgyban megvalósitva gondoltatik: eszme'nynek 
(Мeд1) neveztetik. ' 

Az ész’ eszményei kétfélék , t. i. 
1. A szemlélödö ész’ eszménye a legtöke'lete 

sebb, melly minden gondolható tökéletességeket 
magában foды , minden fogyatkozások’ kirekesz 
tésével. 

2. A törvényadó ész’ eszménye', a töke'letes er 
kölcsi Ie'ny ‚ vagyis az Isten ‚ mint szent valóság. 

Vannak más eszmények is, mellyek ezekkel ro 
konok, -illyen p. o. a tökéletes bölcs’ eszménye, 
mellyben a fö tökéletesség,r Epikur’`gondolatja sze~ 
rint az okossa'g (prudentia); a stoicnsok szerint pe 
dig az erkölcsísdg; illyen toválibá a boldogság’, egy 
jó fejdelem’ és egy tökéletes polgári alkotmány’esz 
menye. 

 .581 kenvlE  .v  kenynévröt  küzzeven  noza  65n62611
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ges szabályt, melly a fogalmak’ egész rendszerét 
egybeköti; vagy azon közönséges lánczot, meIly a 
tudományok’ minden részein kereszt1'íl megyen, és 
azokat egy tökéletes egészszé összefoglzlja. Illyenek 
a fö elvek minden todományban, p. o. természet 
jogban a jog’ ‘fö elve. 

Az elvek vagy elméletiek, vagy gyakorlatiak. 
Amazok az ismeretnek, ezek az akarat és cseleke 
deteknek elvei. Az elsö rendbeliek’ tárgya az' igazè 
ság (veritas), a másod rendbelieké az akarat’, és 
cselekedetek’ josága. 

186. §. _ 
Az emberi észnek három nevezetes szüleménye 

a természet- v. észjog, a tiszta erkölcsi philosophia, 
vagy erkölcstudomány , s az észvallás. 

187. 

A természetjog az ész’ szüleménye; mert a jo 
3013 elve , mellyen mint alapon az egész tudomány 
n_yugszìk, az ember’ eredeti méltóságából hozatik lo 
következöleg az ész’ eszméjén alapszik. 

Az ember , mint értelmes és szabad lény önczél, 
mellynél fogva eredeti méltósággal bir. Hogy ezt 
henne mások nem csak megismerjék , hanem becsül..~ 
jék is, mindenl embertöl megkivánhatja, valańlint 
más részröl 6 maga is köteleztetik aт; másokban 
megismerni, és becsü'lni. ' ` 

Az emberek társi összeköttetésben csak úgy él 
hetnek , ha ezen eredeli méltóságot egymásban köl» 
csönösön megbecsülik, következöleg saját szabadsá`.. 
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- gaik’ körét kölcsönösön olly inóddal szш-1t16k meg,r , 
hogy egyiknek személyes méltósága, és szabadsága 
mellett a többeké is megállhasson. ' 

188. 

Az ész’ második f6 eredménye a tiszta erkölcs 
tudoma'ny, melly aközönségeé észnek, s a tiszta em 
beriség’ eszméjén alapszik. \ 

A tiszta erkölcstudomány nem az értelem’,ha- 
nem az ész" szüleménye. Az érlelem t. i. csak any 
nyit teszen, hogy czéljaink’ kivitelére, és így hasz 
nunk’ elömozdítására eszközöket gondol, és keres 
ki. De az ember észszel is bi1` ‚ mellynek az a felsé 
ges tulajdonsága van , hogy minden külsö érdekek’ 
kirekesztésével, egyedül az erkölcsi törvény iránt 
való tisztelettel ‚ és minnen méltóságunk’ képzetével 
serkent,' és kötelez a jónak cselekvésére. S e rend 
szer az erkölcstudományban ratíonalísmusnak ne`' 
veztetik. 

189. 

Az emberi ész’harmadik szüleménye az e'szvalla's, 
melly erkölcsi vallásnak is neveztetik, s két alapigazsá 
gai vannak: 1. Az isten’ létele. 2. A lélek’ halba-r' 
tatlansága. _ 

I. Az isten’ le'tele’t illetöleg: már az eszmélke 
dés’ alsó fokán az emberi természet’ gyengesége 
„датet az emberrel homályosan egy f6 hatalmat, 
mellytöl létele , sorsa, és világiboldogsága függ. Az 
eszmélkedés’ felsöbb fokán -a világban tapasztalt fel 
séges'rend, és czélirányosság ellenállliatlanul viszi 

PHIL. ‚штык. l 8 
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az embert a világ, teremtöjére és bölcs igazgatójára; 
annak legfelsöbb pontján pedig , hol az ember meg 
ismerkedik a maga erkölcsi természetével , fölemel 
kedik a világ, erkölcsi rendére , és annak mindeható, 
szent, és bölcs igazgatójára. 

II. А le’lek’ halhatatlansága't illetőleg. Az em 
beri ész fölemeli az embert a halhatatlanság, eszmé 
jére is. Ugyanis az ember az erkölcsi törvény’ kö 
telezésénél fogva érzi azon felséges rendeltetését, mi 
szerint neki az erkölcsi jóban vég nélkül tökélete 
sedni kell, mire pedig vég-, és hatámélküli pálya 
kivántatik. 

190. §. 
Az ész’ vallása- az istent úgy terjeszti előnkbe 

mint ki a világgal , és az emberi nemzettel viszony 
ban áll: 

a) Mint a világ, teremtője't, kitöl a mindenség 
lételét , és formáját vette. 

b) Mint a világ, igazgatója't, ki minden válto 
zásokat erkölcsi czélokra igazgat. 

c) Mint az emberi nemzet, törve'nyadójcit, ki 
a maga szent törvényét az ember, lelkébe örök be 
tííkkel beírta. 

d) Mint igazságos íte'lő bírót, ki az erkölcsi lé 
ny'ek’ érdemét, és érdemetlenségét igazságos serpe 
nyűbe veti, és az üdvességet kinek kinek erkölcsi 
érdeméhez fogja szabni. 

191. §. 

A vallásban három fokozat észrevehetö;l legal 
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sóbl) pob/t/zeismus, vagy sokistense'g' hive'se. En 
nek alsó rangja a fétis vallás,-vagy avastag bálvá 
nyozás, melly a természeti dolgokat isten gyanánt 
tiszteli. Innen származik az állatok”, növények, Щи’, 
nép’ és csillagok, imádása. Következik a pant/zeismus, 
melly a mindenséget egynek tartja az istennel; vég 
re a monotheismůs , vagy egyistenseg’ hiue'se , melly 
egy istent hisz , ki a világ, teremtöje, és igazga 
tója és nem csak physicai hatalommal bír, hanem 
egyszersmind egy szent valóság. 

192. §. ` 
A monotheismus, melly erkölcsi; vallásnak is 

neveztetik, az ember, erkölcsi szükségeit minden 
vallások köztt legjobban elégíti ki: - i - » 

a) Az erkölcsi vallás magát az istent teszi előnk 
be példányul és mintául, s azt kivánja, hogy ihozzá 
hasonlókká lenni törekedjünk. 

b) Megnemesíti az emberi természetet. Értel 
münket felvilágosítja, sziveinket és érzéseinket meg 
tisztázza , s akaratunkat a jónak szeretetére és köve 
tésére képzi. 

c) Az erkölcsi vallás a szeretet, valla'sa ‚ melly-Í 
nek t. i. fő törvénye a szeretet, ennélfogva az egész 
emberi nemzetet, úgy nézeti velünk, mint egy nagy 
családot , mellynek feje az isten. 

d) csendességet szerez az emberi szívnek , a 
mennyiben azt tanítja , hogy mind a physícai, mind 
azuerkölcsl vilagl, folyása ugyanazon egy fő lény’ 
bolcs lgazgatásatol függ. 

_ ‘ s '^' 
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III. 

A lélek’ jelesebb tehetségei. 
Elsö czikkely. 

А kфхerб, vagy teremtó' тeрпит. 
193. 

A képzerö vagy teremtö képzelem (Phantasia) 
az eazme'nyek’ tehetse'ge. Különbözik az észtöl ab 
ban, hogy ennek tárgya az ¿gaz és jó , a képzelemé 
pedig szoros értelemben a нe)’. Innen költö tehet 
ségnek is neveztetik. 

194. ё. 

A képzelem’ saját tárgya a игр, s a трeд’ 
eszme'j'e, mellyet a képzelem minden kigondolható , 
és a természetben feltaláltatò szépségekböl rak ösz 
sze , és azokat egy I_xép alat-t;l terjeszti elö. 

A legföbb szépség’ eszméjét 'csak az emberben 
lehet keresni, a) azért, mert a természetben érde 
.mesebb tárgyat nem lehet találni, melly aképzelem’ 
ecsetjére érdemesebb lenne. b) Mivel az ember, az 

' észnél Рoтa meghatározva tлицa, hogy erkölcsiségre 
van rendeltetve. Hogy ha azért az embernek akép 
zelem által levett képe e rendeltetésnek tökéletesen 
lmegfelel; úgy ez a legföbb kigondolhat'ó szépség 
lenne. 
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195. §. 
A szépség’ eszményében megkivántatnak: 

1. Testi tökéletességek :a test’ legszebb alkotá 
sa, annak minden tagjaiban a I'egtökéletesebb arány 
és összeillés; erö, elevenség, illedelem és méltóság. 

2. A szépség’ eszményében megkivántatnak lel 
Ы tökéletességek; hogy a test, föképen az ábrázat, 
a lélek’ értelmi és erkölcsi tökéletességeit мыть 
jelekkel kífejezze. Következöleg az erény emberi 
formában megjelenve , a legföbb szépség lenne. 

A szépség’ eszményébe semmi' olly testi báj és 
inger nem elegyedik, melly az érzékiséget ízgatná; 
mégis erösen tetszik a léleknek , mikor azt a' képze- 
lemben magának kiformálja. 

196.‘ §.. 
A képzelemnek követni kell ugyan a természe 

tet amennyiben neki nenaL lehet a természet’ kö 
zönséges törvényeivel ellenkezni., de abból még 
sem következik, hogy neki a- szé-pmüvészetekbeú 
csak a természetet kelljen másolni.- ' 

A képzelem a szépség’ formàit a természettöl 
kölcsönzi ; de azokat az érzések és eszmények álta! 
meglelkesíti. Következöleg а képzelemnek nem le..~ 
het 'megmaradni э, természet' körében, hanem föl kell 
emelkednie az eszmények’ országába, s a mit fest, 
abban idealizálni kell; mert a tapasztalás’mezeïêben 
a tökéletességek egyůtt találtatnak a fogyatkozások 
kal, mellyeket a képzelemnek külön. keHÍválasztani, 
és kihagyni az eszményböl. 



110 п. KöNYv. Az IsMEnö TEHETsÉGRör.. 

191. §. 
A képzelem’ míívében háromféle tökélynek kell 

meglenni: 1. a szép formának, 2. az érzés’ teljessé 
gének és mélységének; 3. az eszményisé'gnek (idea 
litas). 7VIert; a szépnek nem csak gyönyörködtetni 
kell ‚ hanem egyszersmind lelkünket, egy felsöbb 
eszményi világba fólemelni, s annál fogva azt mível 
ni s nemesiteni. 

'Kik a képzelem’ müvében a szép Рor-11161: tartják 
{б tökélynek , formalista'l'nak —, kik az érzés’ mély 
ségét kivánják,sentimentalísta'bnak —-‚ kik végre az 
ideálitást teszik fö tökélyül, idealista'knak neveztet 
nek. Вemeь mühen mind a három tökély megki 
мышь. 

198. 

A költe'szet’ v. szépköltés’ mesterségének fö, s 
másod rangu czéljai vannak: 

i. Egyik fó czélja gyönyörködtetni; a másik, 
liiinket a képzelem által fólemelni egy felsöbb esz-~ 
ményi világba, és lelkünket a szépnek érzése által 
mívelni és nemesíteni. 

2. Másod rangu czélja a tanitás , mellyet Hora 
tius igy fejez ki: dat prodesse volant aut delecta 
re Poeme. ' 

199. ё. 

Különbség van a költészet és szónoklat köztt. 
Amaz a Phantasia’ eleven játéka., mellyet az értelem 
szedett rendbe; az ékesszólás az értelem’ munkája , 
mellyct a Phantasia elevenített meg. 
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«A szónok az éŕtelem’ munkáját igéri: de azt úgy 
viszi ki, mint ha az, az e-lmének фa!‘ egy mulatsá 
gos játéka volna.' A költö e'llenben a képzelem’ esz 
ményeivel játékot igér: de azonban nem csak gyö 
nyörköd-tet, hanem tanít is. 

Második czikkely. 

.4Z elme'sselg. 

200. ё. 1_ 
Az elmésség (Witz, ingenium) a lélek’ azon te 

llietsége, mel-lynél fogva a különbözö természetü dol 
gokat, villámsebességgel összehasonlítja , azok köztt 
a hasonlatosságot vagy az egymást érö pontokat, min 
den keresés nélkül , hirtelen fel tudja födözni. 

Az elmésség a maga munkájában az egyterme'- 
szetúse'g’ elve't (principium homogeneitatis) követi, 
mellynél Рoтa a különbözö dolgok köztt egyezést 
födöz fel. Így hasonlítja Virgil az Aeneas’ állhata 
tosságát a hegyen fólemelkedett vén cserfához, mely 
lyet a szelek ostromolnak, de megmozdítni nem 
tudnak. Így Pope elmésen hasonlítja Newtonnak a 
világosság’ elméletében tett fölfedezéseit a terem 

l teshez: 
„Setétse'g vonta be tôrve'nyid', o Terme'szet! 
S az 111- mond: légy Newton ’ в világosság tenyélzett.“ (Daykaford.). 

_ 201. §. 
Az elméss'ég’ f’o' tulajdonsága a természetesség és 

"könnyüségn Az igazi elmésség a különbözö te'rmé 
szetü dolgokat villám sebességgel hasonlítja össze, és 
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annak elmés összehasonlításai tüzszikra’ módjára pat 
tannak ki. Az illy hasonlítások váratlanul lepik meg 
:izl embert, és azért erösen tetszenek. _ 

Èllenben ha vesszük észre, hogy a hasonlatos 
ság nagy fáradsággal kere-stetett ki, az elmésség vesд: 
becséböl, minthogy az eröködést az olvasóval is 
érezteti. 

’ 202. §. 
Az elmésség kétf'éle: képet'len és képes ‘31r11és 

ség. A kepetlen elme'sse'g az értelem’ munkája,melly 
szerint az értelem a különbözö természetü dolgokat. 
egybeveti. Az efféle elmésség’ f6 tökéletessége a, 
rövidség, melly minden pleonasmust kirekeszt. Ide 
tartozik: 

1- .A spartai elme’sseêg’. Illyen a spartai asszony’ 
mondása , mikor a táborba menö fiának a paizst ál 
tal гидa: Vagy ezzeljöj haza, vagy ezen. 

2. Az Antít/zesis. Illyen a Tacitus’ mondása: 
Malo inquietam libertatem , quam tutum servitium. 
A rövidf elmésségben jelesek : Tacitus, Seneca, 
Rousseau, Lessing, és mások. 

A ke'pes , vagy hasonlz'tó elme'ssefg (ingenium 
metaphoricum) a gazdag és termékeny képzelem’ 
szüleménye, melly elmés hasonlításokban, és alle 
goriákbun mutatkozik. 

 .302 A sepék  kengéssémle  ték 6f  agá  :nav
l. Az elmésség 'a testi dolgokat megeleveniti„, 

és meglelkesíti. Az elmésség’ ezen munkáia szeme'` 
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[.yz'te'snek (personiůcatio) neveztetik. Az _elmésség 
a természet' minden részeit átváltoztatja személyek 
ké. Innen a sze'l haragszik, a лeй/eздek ordz’tnab, 
dühösködne/b Stb. ' 

2. Az lelmésség a’ lelki dolgokat megtestesíti, 
p. o. a kellemekböl grátiákat, a. dühösségböl furiá 
kat csinál. Így a tudatlzm kevély ember, fennálló 
üres gabonafö , az érdemes és alázatos 'ember, leu 
hajlott teljes gabonafö. 

204. 

Az elmésségnek különféle szüleményei vannak: 
1. Az epigrammok, vagy is rövid, elmés és 

fontos költeménykék , p. o. Kleist azt irja két szép 
testvérröl, kik közül mind kettönek csak egy egy 
szeme volt: O Lyko! add a te szemedet Agatha' 
nak. lÚgy te _nekem Kupido — s az Суд/вeтви le 
szen. _ 

2. Elmés összehasonlítás0k. 

3. Bövid és elmés mondások, mellyek mind 
megannyi kipattant szikrái az elmésségnek. ' 

4. Az allegoriák, mellyekben a hasonlatosság 
tovább folytattatik , p. o. „А kira'lyok be'lyegzik az 
embereket, mint pe'nzelìet, .s azolmak Olly becset 
aci/zalf, millyent akarmzl?, az ember ke'nytelen a20 
kat .Её/(тиф, nem belsб becsök szerint elven/zi.“ 
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Шах-тайн‘ czikkely. 

.dz e'lesse'g e's me'lyse'g. 
205. 

Az élesség (acumen) az itélö tehetség’ felsö 
rangja, melly a dolgok’ különbségeit és ‘ellenlnezé 
seit fódözi fel. Innen megkülönböztetö tehetség- 
nek is mondatik. 

Ha tapasztal-ható tárgyakat különböztet meg; 
e'rze'kinek , ha pedig az ismeretek’ különbségeit fogja 
fel: úgy e'rtelminel.` neveztetik. 

206. 

A`z élesség különbözik az elmésségtöl 1. abban2 
hogy az elmésség a különbözö természetíí dolgok 
köztt hasonlatosságot, az élesség pedig “116n11s6 
geket keres. ' 

2. Az elmésség’ czélja a gyönyörködtetés, az 
élességnek pedig a gyökeres ismeret. 

3. Az elmésség a képzeteket összerakja, az 
élesség fejteget, bonczol és hasogat, melly mun 
kálkodása által behat a’ dolgok’ belsö rejtekeibe. 

4. Az elmésség a maga munkájában az egy 
természetíiség’-, az élesség a különbözö-termé 
szetííség’ elvét követi (legem homogeneitatis, et he 
terogeneitatis). 

207. 

Mindazáltal az elmésség és élesség egy személy 
ben megállhat, és sokszor együtt is találtatik, p.o. 
Lichtenbergben , Kästnerben,Kantban; s az elmés~ 
ség és élesség’ e párosodásábólasokszor új fölfede 
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zések származnak. Így találta fel Newton egy a1 
ma’ leeséséböl a közönseges nehe'zkede's’ rendszere't. 

Az elmésség’ és élesség’ ezen összeköttetésé 
ben van alapja a rendszereknek. 

208. 

A gyors élesség (sagacitas) nagyobb foka az é 
lességnek. A gyors élessé¿,r a’ dolgok’ belsö, el 
rejtett, és nem mindenektöl észrevehetö különbsé 
geit és viszonyait nagy könnyüséggel átlátja. Ezen 
tehetség a’ lángelméü emberekben vagyon meg, 
kik a rendszere/k’ összefüggését és különbségét hiúzi 
szemekkel átlátják. 

209. §. 
A’ mélység (profunditas) az élesség’ legfelsö 

hatósága. Az élesség behat a dolgok’ legbelsö tu 
lajdònságaiba, s feszegetései által felfódözi a dolgok’ 
különbségeit. Ekkor eléáll amélység, melly az elvá 
lasztott dolgok köztt ismét egyse'get szerez , a meny 
nyiben azokat vagy egy, vagy kevés elvböl hozza le. 

A mélység a maga munkásságát kimutatja: 
a) A terme'szetí tudoma'nyokban, hol a ter 

mészeti jelenéseket törvényekre viszi vissza. Így 
származnak a természet’ törvényei. 

6) A philosoplu'ai` tudoma'nyokban, hol az em 
beri ismeret’ legfelsö törvényeit és elveit keresi` ki. 

пеней": cnkkely. 

А la'ngelme. 

 .012 A'  emlegnál  )einég(  za  öremsi  ’géstehet  öslefgel
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hatósága, melly új és eddigelé ismerellen 1g:1zs530 
kat bir fölfedezni és világosságra hozni. 

A’ lángelme’ tulajdonsága az, hogy töretlen és 
mástól nem próbált i'itakon jár, mint a’ sas a menny 
dörgések’ hazájában, hová másféle madarak nem 
emelkednek. Ennél fogva útat nyit új találmá 
nyokra. - 

Azok, kik e mennyei ajándékkal birnak, fel 
fódözéseikkel, és találmányaikkal a tudományok’ 
határait szélesebbre terjesztik. 

Fö tulajdonsága a’ lángelménekaz olly talál 
inány, mellynek feltalálására az elmênek rendkivi’ili 
ereje kivántatott meg. 

211. §. 
A lángelmék 
1. Tudoma'n.yosak (genii scientifici), kik ere 

detiségökkel a tudományokban jeleskednek. Illyen 
p. o. Newton, Leibnitz, Kant, Montesquieu stb. 

2. Müve'szetbelíek (genii grtistici), kik a szép- 
müvek’ mezején hoznak elé eredeti munkákat, p. o. 
egy Homér, Virgil, Milton, Shakespeare, sth. 

3, Gyakorlati e'letbeli Za'ngelme'k (genii pra 
ctici) , kik bölcseségöket az emberi nemzet’ boldog 
sága’ és tökéletessége’ elömozdításában, rendkivííli 
módon mutatták meg. Ide tartoznak: 

a) kik embertársaikat tudományokkal és éle 
tökkel rényre formálták, p. o. Confucius, Socrates. 

- Ь) A törvényadók, kik nemzetöknek boldogitó 
törvényeket adtak, mellyek által azok’ boldogságát 



11.' sz. Az IsMEnö TEHETSÉG’ FELsöBB AGM. 117 

és virágzó állapotját századokra megalapitották,' 
mint Mózses, Lycurgus, Solon; az újabb idökben 
Penn Vilmos Éjszakamerikában stb. 

212. ё. 
Némellyek a lángelmét a képzelem’ mezejére 

-szorítják. Így Kant csak azokat nevezi úgy, kik 
ollyanokat találtak fel, miket nem lehet tanítani. 
Nagy fö volt minden kétségen kivül Newton, de 
az ö találmányai és Lfölf'edezései még is ollyanok, 
miket tanulni és tanítani lehet: ellenben péld. 'Нo 
-mer lángelme volt, mert ö maga sem tudta, hogy 
azon magas eszmék, miket munkáiban lerakott, 
miképen származtak lelkében. 

А lángelmét azért szorítják némellyek a kép- 
'zelem’ mezejére , ` ` 

a) mert a teremtö képzelem a maga munkássá 
'gában szabad, és nincs szabályokhoz kötve, követ 
kezöleg eredetiségét szabadabban nyilatkoztathatja ‚ 
mint a’ tudományokban, hol az értelem’ szabályai 
á'ltal ‘határok közé -szoríttatik 

Ь) A szépmüvészetek’ teremtményei halhatat 
lanok: a tudományoké ellenben, mik eleinte hal 
hatatlanoknak látszottak lenni, idövel elavultak. 

Azonban vannak a tudományokban is ollyanok, 
kik munkáikkal korszakot alkotnak, ’s ezek méltó 
joggal lángelméknek neveztethetnek. _ 

213. §. 
A Iz'a-ngelmm-Ék’ munkáinak következö tulajdon- 

ságokkal kell birniok: 
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1. Eredetíseget, melly szerint a lángelme й], 
és eddigelé ismeretlen dolgokat hoz napfényre. 

2. A Classicitast, melly szerint a_ 1án5e1me’ 
munkái minták és példányok más hasonló elmeszü- 
leményekre nézve. ' 

3. Egeszseget (toины), meПy szerint a läng 
elme nem csak remek darabokat, hanem tökéletes 
egészet is tud elöállítni, millyen p.0. Homer’ Iliása, 
Odysseája , К10psъ0c11’ Messiása stb. 

4. Egyediseget (iudividualitas), mi szerint a’ 
lángelme olly remeket bir elöállítni, mellyeket — 
ha félben maradnak ..-- mások bevégezni és töké 
letességre vinni nem tudnak. 

öwaik cnkkely. 

/ljövendó'’ ella'ta'sa. 

214. §. 

Az emberi elmének azon becses ajándéka, melly 
szerint az emberi ismeret’ rendes határán kivül hág, 
s a jelen okokból a jövendö történetes változásokat 
is, nagy hihetöséggel elöre meg tudja határozni.: a 
iövendö’ ellátásának mondathatik. Ez meghatároza 

1. Azon változásokat, mik természetes okok’ 
következései, p. o. száz esztendövel elöre meg- 
mondja a napban történendö fogyatkozásokat. 

w2. Azon változásokat, inik nem szükségképen , 
hanem történetesen származnak. 
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215. §. 

Kérdés , lehet-e, és honnan ezeket elöre kata 
rozni? Lehet, kétség kivül, és pedig 

a) a természetben minden változások az oksa'g’ 
(causalitas) törve'nye sизr-5n1; esnek. 

b) Az emberek’ cselekedetei is hizonyos tör 
vényeknek vannak alávetve; következöleg, az ana 
logia’ törvénye шёл, a’ jelen hasonló okokból ha 
sonló jövendö következéseket és változásokat vá 
тиф. Így következtetnek a nagy politicusok a je 
len körülményekböl a statusok’ jövendö változzisai¢ 
ra. Így lehet valakinek beszédéböl annak jövendö 
characterére következtetni. Így.- itélt Sylla Caesar 
ról: Caesari multas Marias inesse. 

216. ё. 

Alapja pedig ez állításnak a hasonló okokból 
hasonló következésekre valo következtetés. 

Hogy tehát valaki a jövendö történeteket elö 
re elláthassa, megkivántatik: 

1.' hogy a világ’ történeteit , ’s az emberi nem 
zet’ régi és mostani állapotját a ЫstorЁábЫ jól Еs 
merle. 

2. Hogy jó emlékezettel birjon, mellynél fog 
va az elmult történeteket nagy készséggel tudja 
megújítni. 

3. Megkivántatik az elmésség és gyors élesség, 
hogy az elmult történeteket a jelenvalókkal össze 
tudja hasonlítni. 
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4. Szerencsés adomány a változások, okainak 
czélirányos összekötésére. ' 

211. §. 
_ A sejdítő teдeт; olly tehetség volna az em 

berben, melly szerint valaki az ész’ és tapasztalás’ 
minden segedelme nélkül, csupán csak némelly ho 
mályos érzésekből, a jövendő dolgokat előre meg 
érezhetné s határozhatná. A sejdítés tehát ollyan 
valami volna az emberben, mi az ösztön az' ан». 
tokban. 

218. 

Hogy azonban e tehetséget felvegyük, arra nincs 
helyes okunk. Mert 

1. A-sejdítés nem egyéb, mint a titkon követ 
keztetö ész, eredménye. Ugyan is mi nem min- 
denkor tudjuk tisztán azon előzményeket, mikböl 
az ember néha következtet. Azok ugyanis a lélek 
ben lappanganak, s az öntudatra föl nem emelked 
nek. 

2. Ha szinte a sejdítés, bebizonyítására sok e 
setek hordatnak is fel: mindazáltal azok vagy köl 
temények, vagy, ha valóságok is, természetes okok- 
ból magyarázhatók. 

Egyébiránt a sejdítésekbe való hit, tudatlanság 
ból, babonából s a csodás dolgok iránti hajlandó 
ságból származik. 

119. §. 

Szoktak pedig a sejdítés mellett következő pél 
dák (elhozatni: 
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_ - 1. A terhes' betegek nevezetesen a szüzek és 
Щи asszonyok, sokszor határozottah .me'gmondják 
hlalálok’ napját és óráját. De az 'efféle seìdités $261' 
mazha'tik шagy a_ mások’ beszéde’ h'allásából; vagy 
valamelly eleven álomból; vagy az .egészség’ hirte» 
len. változása’ érzést'rbc'íl.l 

2. Alomból is származnak sejditéisek. Így 11.0.‘ 
Petrarcha álmában meglátta a maga jóltevöjének , 
Lombetz püspöknek halálát. ‘ l l ŕ 
' 3. Némelly betegekkivánnak valamelly orvos 
ságot,vagy eledelt, mellyel ha 'élhetnek, jobbań 
1es2ne1‘п Itt az ösztön, és elöleges -vélen-u'eny mun..`r 
kálkodik. ' " 
' ' 22o. §. . ì 

A jövendóló' ¿Le/letsels,T olly tehetség У01na‚1ne11.у- 
szerint az ember, minden adat, azaz a tapasztalás’ 
és ész’ segedelme nélkül, a jövendö dolgokat 016r16’а 
elláthatná, és meghatározhatná. De ez lehetetlen ,' 
mert a lélek’ törvényei szerint minden , mit a igì'iven 
döröl tudhatunk, _egyedül az okság’ törîényei‘sze 
rint, az elörement okokból tudhatjuk. ' i l ' 

IV. 

A beszédröl és irásŕól.-' "i 
221. §. ' 

Az értelem és beszéd köztt épen azon szoros 
összeköttetés van , melly a lélek és test között. Va- - 
lamint a test kijelen'li, és kif'ejezi a lélek’ Változásait: 
a beszéd'épen úgy fejezi ki az ehne’ gondolatait. 

Pim.. -штык. 9 
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Innen, [юgy az ember gondolatait , érzéseit és 
kivánságait embertársaival közölhesse, arra szükség 
képen megkivántatik a beszéd. 

Mihelytt társaságban gondoljuk az embert, be 
széd nélkül öt épen nem képzelhetjük. Legalább ter 
mészetes jegyekkel kellett birnia, hogy gondola 
tait egymással közölhesse. 

222. §. 
A gondolatok’ jegyei kétfélek, u. in. természe 

tesek és mesterségesek. 
Terme'szetesek azok, mellyek a jegyzett d0 

loggal természetes összeköttetésben állanak: t. i. 
a) Azon idétlen és tagolatlan hangok, mellye 

ket az emberhöl a kedves és kedvetlenl érzesek sa] 
ьыnaь ki. ' ' .Í - . 

b) Az arczvonások, a’ homlok’ szem" es__száj’ 
bizonyos módosításai, mellyekkel gondolatainkat és 
érzeseinket jelentjük ki, 

c)_ ТesфйцЬ’ёПása , tagiaink’ mozgatás-a”. (2s3201; 
nak különféle állásokba való 1м’е1у11епetёse, p. oкa 
fönek felvetése, az orrnak fmtorgatása, ahomlok’ 6sz 

_ 'szerz'mczolása, karjaink’ lógatása, kezeink’ összekap- 
csolása , újainknak szánkra tétele sth. 

A természetes jegyeknek az a tulajdonságok , 
hog); azokat minden eggœzés nélkül ,‘ minden égalj 
alat't', minder; 'r'ieiiizetek -és emberek értik. 

- 223. §. 

Ñ M_Q-Sllßrsdges jegyei a gondolatoknak azok, mely 
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lyeket a képzetekkèl Szabad -kény sz'ei‘int kötünk 
össze. Illyenek: ' 

1. АkёрeЕ, mellyek vagy „так, vagy ha-' 
sonlatosság szerintiek. Valódi képek azol'x, mellyek 
által a tárgyak érzékeink’ elébe terjesztetnek. Hai-` 
sonlatosság szerintiek vagyisjelkefpek (symbolumok) 
azok , mellyek a képz'etsk’ jegyzésére a hasonlatos 
ságért vétetnek fel. Igy jelentette régen az egyip 
tombelieknél a pil'langó a halhatatlansrgot, a szem az 
isten’mindentudóságát, a királyi pálcza'azö hatafmát: 

2. 1ra'sbelijegyek,f vagy a betüll,'r'nellyelmeil' 
a jegyzett dologgal semmi hasonlatosságoll s'intsen. 

3. А tagolt, vagy e'rtelmes hangok , vagyis 
szól’ , mellyek által g1 gondolatfok másokkal nиgy 
könnyüséggel közöltetnek. 

4. Vannak a tudományokban és meáterségeli 
ben szabad kény szerint fólvett jegyek, mellyeknek 
nézlete lu'ilönbözö gondolatokat seŕkentföl- az'I e-îmé 
ben. Illyenek az arithmeticai, algebrai,"gëòh1étriai, 
astronomiai, s a muzsikai jegyek. ' ' 

5. Vannak a köz életben is , millyenek azqn jë-j'. 
gyek , mellyek 'rangot , méltóságot és hi'v'atalì: idlen 
tenek. ` ' 

224. 

A természetes jegyek, magokra - nem elégsé 
gesek a gondolatok’ czélfirányosŕkifej'ezésére , és Kö; 
lésére. 

1. Általok nagyobbá1`'a lell'ufìnknek Csak jelen 
való állapotjait ‚ nevezetesen csak érzéseinket ës ill-' 

_ 9* 



124 п. KöNYv. Az lsmznö TEHETsÉGnöL. 

dulatainkat lehet kifiejezni p. o. az örömet , szomorú- ’ 
ságot, haragot, csodálkozást stb. De gondolatainkat, 
iléleteinket, okoskodásinkat, gondolatunk’ sokféle 
összeköttetéseit, magosabb képzeteinket és eszméin 
Вы, tisztán, és meghatározva nem lehet kifejezni. 

2. A természetes jegyek sokszor bizonytalan, és 
kétséges jelentésüek. 

'3. Véghetetlen nagy számmal vannak „ mellye -- 
ket az emlékezet nehezen tud megtartani. 

4. Sok természetes jegyeket nem lehet minden 
idöben, minden állapotban, és minden távolságra 
észre venni. 

Azonban ha a beszéddel a természetes je'gyek 
összeköttetnek hathatósabban fejezi ki a beszéd 
gondolatinkat és érzéseinket. Innen van uz aрии’ 
hatòs ereje. 

225. §. 
A mesterséges iegyek mind az értelem’ kiŕ'ejtö 

désére, mind gondolatinknak másokkal valò köz1é 
sёrc, sokkal alkalmatosbak, mint a természetes je 
gyek- ' - 

a)-A mesterséges jegyek gondolatainkat hatá 
liozottan fejezik ki. Azok magokban semmit sem je 
lentenek, következöleg nem lehet sokfelé magya 
rázni. 

b) A mesterséges jegyeknél fogva képzeteinket 
könnyü megtartani, és megujitni , másokkal közölni. 

c) Kevés eredeti jegyekböl sok ezcr jegyeket 
lehet egyberakni. 
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I d) Általok az értelem, mindenféle munkái, kép 
zeteink’ mindenféle összeköttetései könnyen kife 
jeztethetnek, másokkal könnyen közöltethetnek. En 
nél fogva azok által a tanítás sebes lépésekkel halad. 

e) A:mesterséges jegyek többféle érzékeink alá 
esnek. Némellyeket a látási, másokat a' hallás , ismét 
másokat a tapintás által is észre lehet venni. 

Minél fogva azok az értelem’ kifejtödésére a 
legalkalmatosabb eszközök. 

I 

226. ё. 

Különösen a tagolt beszédnek megbecsülhetet 
len hasznai vannak; 

1. A tagolt beszéd legfőbb segédje az emlé 
kezetnek. Nélküle csak a’ jelen szempillantásban él 
nénk , és a régi világ, mi reánk nézve egészen néma 
volna. Innen azok, kik vad állatok köztt növeked 
tenek fel, a társasági'életben régi állapotjokra teljes 
séggel nem emlékeznek. 

2. A tagolt beszéd legfőbb eszköze az értelem' 
kifejlődésének, melly nélkül az ember nem tökéle 
tesedhetnék , és mindenkor gyermeki állapotban ma 
radna , mint ezt a süketnémák, példája bizonyítja. J 

3. A tagolt beszéd összefoglaló láncza az em 
beri társaságnak, a mennyiben gondolatinkat, érzé 
sinket, akaratunkat, és terveinket csak az értelmes 
beszéd által közölhetjükembertársainkkal. 

Mell yek szerint méltó joggal elmondhatni: Hogy 
az értelmes beszéd, a mennyiben az, az értelenf_ 
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és ész’ kép viselöíe , az' emberiség’ - megkülönböztetö 
jele , saját bélyege. 

221. §. 

A tagolt beszéd’ credete iránt két ellenkezö vé 
lekedés -van. Vannak , kik annak eredetét az isteni ' 
oktatásra viszik vissza; mások ellenben azt állítják , 
hogy az',l természetes útop származott. - 

22s. ё. 
Az eы; renаьeнeь a követkézö okokkal támo 

gatják állításaikat: 
1. Hogy az érlelmes beszéd igen mesterséges 

találmány, meuynek feltalálása felülhaladja az' em- 
bari értelmet. 

2. Hogy az ember a tagыt beszéd’ segedelme 
nélkül a; ész’ kifejlödésére el nem juthatott; köveb 
kèzöleg а’ beszédnek elsöbbriek kellett lenni az ész 
nél. Mellyre nézve a'beszéd, vagy ész’ segedelme 
nélkül találtatott fel, vagy egyenesen az istentöl 
adatott az embernek. Az elsöt nem állíthatni, tehát 

' áuni keu a másodiknàk. 
3.' Ha az emher az emberi társaságtól külön 

vála'sztatik:- soha a tagolf; beszéd’ feltal-álására el 
nem iut. 

_ 229. §. 
Mindazonáltal ezen okokra a következendöket 

feleljük: 
a) Vannak más mesterséges találmányok is (pb. 

az irás), mcllyeknek- feltalálása az embemek tulaj 
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doníttatik. Tehát hasonló joggal tehetni ezt a tagolt 
beszéd’ feltalálására nézve is. 

b) Sem az ész nem volt elsölib a beszédnél, 
sem a be'széd az észnél, hanem a kettö eleitöl fogva 
egyenlö lépésekkel haladott ; következöleg ész és be 
széd együtt tökéletesedett - az egyik a másik’ köl- 
csönös segedelmére szolgálvân-Inint niais esik, mil 
kor a kis gyermek beszélni tanul. 

c) Igaz, hogy az ember, az einheri‘ tár'saèág'on 
kivül , az értelrnes beszéd’ feltalálására el nem jut 
hatottvolna; de a társaságban élö ember igenis el- ' 
juthatotc. 

23o. §. 
Kik a beszéd’ terrnészetes eredete mellett ál 

lanak, azt mondják: mit'természetes okokból ki le 
het magyarázni, aт; nem szükség termëszetfeleitiek 
böl. Már pedig a beszéd’ eredetét- igen jól kilehet 
magyarázni természetes okokbóll 

Ugyan is az emberben meg vannak mind azon 
eszközök és intézetek , mik a beszéd’ feltalálására 
megkivántatnak : 

1. Megvannak az értelmes beszéd’ életmiívei, 
mellyeknek bámulásra méltó hajlékonyságok van a'. 
tagolt hangok’ formálására. 

2. Megvan a kifejlödés’ ösztöne, mellynél fog-' 
va az ember ösztönöztetik, hogy a beszéd’ életmü 
veit a tagolt hangok’ formálására szüntelen próbál 
gassa; mint a kis gyermekhen lehet тpaтят. 

3. Az emberi természel.’ különféle szükségei 
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sürgetik az embert, a tagolt hangok’ form'álására, 
hogy általok gondolatait és érzéseit embertársaival 
közölhesse. Ha értelmes `l1angokat nem tud formál 
ni: legalábh természetes jegyek által közli azokat 
másokkal. 

4. 'Maga- a termêszet figyelmetessé tehette az 
embert azon tehetségére, mellynél fogva alkalrnatos 
a hangok’ formálására. Mert minden eleven érzés 
és ín'dulat, hangok’ formálására határozza a beszéd’ 
müveit. 

5. Minden nyelvnek tökéletesedhetése bizo~.. 
nyщa, hogy az emberi lieszéd természetes úton ta 
lállatott fel. 

231. §.- 

A nyelvekbeni egyformaság onnan szármàzik , 
hogy az egy társaságban élö emberek a szók’kimon 
dásait és módosíttatásait egymásköztt szüntelen ösz 
szehasonlítják. Ha egymástól elszakadnak; ezt többé 
nem tehetik. Következöleg a nyelvnek is változást 
kell szenvedni. 

Ebböl érthetni'meg, hogy ha minden népek 
egy törzsökböl „атaмaн volna is,' az' elszakadás, 
és eltávozás által mégis különbözö nyelveknek kel 
lett -származni Ide járul még , hogy akármelly nem 
zet’ nyelvébe vagy a szomszéd, vagy a távolabb la 
kó ne'mzetek’ nyelvéböl sok szók elegyednek, mely 
lyek által a nyelv a maga eredeti tisztaságát el 
veszti. Innen származnak a külön tájbeszédek(pro- 
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vincia'lismi) és beszédejtések (dialectus) ugyanazon 
nyelvben. 

Csakugyan a nyelvnek rokonságäról hihetö-` 
. séggel lehet következtetni a nemzetnek rokonsаgára. 

232. 

' A müveltségre nézve három fokot lehet a nyel 
vekben felvenni, u. m. a) A.müveletlen; b) a fél 
müvelt; c) a’ kimüvelt nyelvet. 

LA müz/eletlen nyelv’ tulajdonai ezek: 
a) A szókban vaзy igen sok hangzó, vagy igen 

sok mássalhangzó van. ' 
b) A „дь vagy egytagúak, vagy igen hosszak. 
c) Szegények szókban, mert az értelem is sze 

gény ismeretekben. 
‘1) A szóknak kevés változásaik ifannak, millye 

nek t. i. az eset, nem, ige , idö , módstb. 
' 'e)_ A szók kisebb mértékben tagoltak. 

П. Fe'lmüvelt nyelvnek mondhatni, mellymég 
nem egészen alkalmatos a tudományokra. Egyéb» 
iránt alkalmatos lehet a költészetre. 

`III. Kimüvelt nyelv az, melly mind az elemi, 
mind a’ fe'lsöbb tudományokra nagy mértékben al-' 
kalmatos. 

233. ё. 
Minden n.yelvben kétféle tökély van: külsök és 

belsök. 

I. Külsó' tökélyei a nyelvnek: 
a) A kimondás’ könnyüsége, melly a szók’ al 

kotásától függ. 
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1’) A beszéd’ kedvessége, niellyet a’ halm'gok’ 
harmoniája teszen.` Ezen harmonia pedig -0r11111r1 
szárma'zik, ha a’ magán- és- mássalhangzók a szóta 
gokban illö aránynyal elegyíttetnek.l 

I'I. Belsó’ tökélyei: 
a) A gazdagság, ha a nyelvben mindenféle 

fogalmak’ és eszmék’ kifejezésére elégséges' s26111 
táltatik. _ _ 

Ь) A hajle'konyság e's këpze'benyse'g, mellynél 
fogva valamelly nyelv alkalmatos й] szók’ formá 
lására, mellyek által új eszmék fejeztetnek ki. 

c) A hata'rozottsa'g. A szók’ kétséges jelen 
tése a nyelv’ szegénységére mutat. 

234. _ 

A nyelv belsö és szoros összeköttetésb'en 1311 a 
lelki müveltséggel. Ugyanis a nyelv 

1. .lele az e’rtelmi müvellse'guek. Mert ha az 
értelem’ ismeretei sz'aporodnak: szükségkép szapo 
rodni kell a szóknak is. Mihez ké'pest a nyelv’ bö 
ségéböl lehet következtetni az ismeretek’ böségére. 

2. .lele az crkölcsi müveltsè’gnek. ' Mert Саy 
felül az erkölcsök’ tökélye, tisztasága, és szelídsé-' 
ge, másf'elül az erkölcsök’ romlása és‘ vásottsága 
nyilván kimutatja magát a szókban, kifejezésekben 
és megszokott szólásformákban. 

3. Kepviseló'je a nemzetise'gnek. A nyelv tart 
ja fenn a пeщzet’ sajátságät; az ád a nemzetnek 
életet és állandó femnaradást. A’ nyelv’ kihalásá 
val kihal aтńer112el.1$ё3‚ ’s vele a nemzet is. 
\ 
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4è Képe az egyedisegnek. Minden egyes em 
ber’ érzése , indulatjà, gondolkozása’ módja, ke 
vélysége ’s önszeretete beszédében nyilatkozik. 

235. §. 

A gondolatok’ másod rendbeli jegye az ira's, 
melly által szintúgy, mint a’ beszéd által, gondo..~ 
latainkat és érzéseinket másokkal közölhetjük. 

A beszéden kivül szükség volt az irásra is. Мer" 
a hangok csak egy szempillantásig tartanak, ’s Деgoн: 
végkép elenyésznek. Következöleg szükség volt 
egy olly eszköz’ feltalására, melly által a gondola 
tokat meg lehess'en kötni, ’s azoknak életet és ál 
landóságot adn'!‘ 

236. §. 
Az irásnak sokféle nemeí vannak. Elsö volt 

'a kepes ira's , mellynél fogva az emberek a 1;ermё-— 
szeti tárgyakat lefestették, és gondolataikat r116s01: 
kal illy képek 'által közölték. _ 

Késöbbre a tárgyak egészen le nem festettek, 
hanem csak föbb vonásaik rajzolta'ttak. Ezekhez 
járultak sok szabad kényszerinti jegyek és idomok , 
mik egész szókat és mondatokat fejeztek ki. S iin 
nen származtak a hieroglyphicumok. 

Lassanként észrevették, hogy minden szó bi 
zonyos számu részes hangból vagy szòtagból áll, mi 
nél fogva minden szótag’ kifejezésére különös je 
gyek találtattak fel. Innen származott a szótagos 
ira's (scriptural_ syllabica), mellyre véghetetlen sok 
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jegyek kivántatnak - s épen' azért az értelem, ki 
fejlésére alkalmatlan. ‹ 

Legutójára találtatott fel a betüit`a's. 
237. §. 

Í 

Minthogy'az eddig nevezett irásmódok , a vég 
hetetlen sok jegy miatt nagy terhére szolgáltak az 
emlékezetnek , s így az értelem’ kifejlődése nehezen 
haladhatott: annál fogva az emberek könnyebb 
módról gondolkoztak, és feltalálták végre azt, melly 
szerint mind a magán, mind a mássalhangzók külön 
jegyekkel iratnak. 

Е’ végre figyelmezni kellett a szótagok, hang 
jainak részeire, jés meg kellett jegyzeni, minemíí 
hangokat lehet kimondani az ajkak, kinyitása, vagy 
összeszorítása , a nyelvnek a fogakhoz való nyomá - 
sa, vagy pedig a száj, nagyobb vagy kisebb kinyi 
tása által. 

Így találtattak fel lassanként az értelmes beszéd, 
részes hangjai, és azok, jegyei, azaz: a’ magán- és 
mássalhangzók, 

A feltalálónak nevét örök homály fedi. Pla 
ton azt írja, hogy egy T/zeut vagy T/zaut nevű 
egyptomi, kit a görögök Hermesnek neveztek , 
osztotta legelőször a betüket magán- és mássalhang 
zókra. 

23S. 

A betííirás’ véghetetlen hasznai: 
1. Kevés alkotó részei vannak , mellyeket 
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könnyü emlékezetben tartani'. Ezekböl pedig vég 
hetetlen sok szókat lehet összeszerkeszteni. - 

2. A betüirás f6 eszköze az értelmi kifejlö-' 
désnek. i ' ' 

3. Összefoglaló láncza az emberi nemzetnek. 
Mert azok által közölhetjük gondolatainkat a távol 
levökkel , véghletetlen nagy közre is. 

4. Az emberi ismeretek az irás által terjesz-l 
tetnek, és tökélelesednek; általa al gondolatok és 
eszmék mint egy levéltárba rakatnak le,s a késö ma 
radékra is átbocsáttatnak. 

5. Az irás befoly a népek’ müveltségére. Irás- 
nélkül nem lehet népet tanítni és felvilágositni. So 
11a találmány nem tett az emberi nemzet’ 11111101é 

-sére annyit, mint az irás. 

239. §. 

A "aд. és müveletlen népek köztt vannak né 
melly álnemei az irásnak. T. i. némelly nemzetek 
az irás helyett élnek kicsiny pálczácskákkal, mások 
zsinórokkal és csigahajból készített nyakszoritókkal; 
mások egy csomó vesszövel; mások ismét 11151g0k 
kal és bokrétákkal; mások utóljára sok szál fona-' 
lokból szerkeztetett zsinórokkal. Illyen nálunk is 
falukon a rovásos rúd. Ezek is a gondolatok’ kife-i 

\ iezésére szolgáló eszközök, mellyeknek alapja a képäï 
zetek’ összecsatlódása. . 

Аz e11`ё1e irások azon nem’zeteknek, mellyeknél 
szokásban vannak, gyermeki állapotjokra mutatnak. 

l 
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240. 9. 

Vannak még olly mesterséges irások is, mely- _ 
lyek különös czélokra találtattak fel. Illyen 

1. A шт íra's (cryptographia), melly hizo-' 
nyos jegyek iránt való megegyezésben alapszik. A’` 
statusnak titkosabb dolgaiban a levelezés néha illy 
irás’ módja által folytattatik. 

2. A kurtított ira's (stenographia) s az abból 
folyó gyorsiŕa's (tachigraphia), melly közhelyeken 
tartatni szokott beszédek’ leirásában használtatik, 
p. o. az angol parliamentben. 

3. A :a'1/¿nis v. távolirás (telegraphia), melly 
Юta] a fontos történelekröl, rövid idö alatt, mesz 
sze földre hírt lehet tenui. E’ mesterség’ feltalálòi 
a francziák. 

241. 9. 

Az (“шипos ira's (pasigraphia, lingua chara 
cteristica universalis,' seu philosophicа) olly irás’ 
módja lenne, melly által a’ különbözö nenmetbeli 
ìrók is gondolataikat egymással közölhetnék. 

Illy philosophiai nyelv’ alapját Platon vetette 
meg, követte öt Leibnitz, ki annak tö'kéletességre 
vitelét nagyon ajánlottta a tudósoknak. Próhákat 
ижe]: benne Wilkins is és Kalmár György ha 
Záukfia. Leibnitz’ gondolatja szerint, a közönsé~ 
ges nyelv’ jegyeinek vagy ollyanoknak. kellene len 
ni, -millyenekl az algebrai jegyek, vagу a chinai 
мадам 
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242. l 

Hogy egy illy közönséges nyelvet lx’jluâletes..~ 
ségre lehessen vinni, _ki'vántaignék: 

1. Hogy az ismerö tehetség elbonczoltatván, 
az egész emberi ismeret’ massájában kikerestesse 
nek a’ törzsökös képzetek, és az azokból eredök. 
Következöleg osztályoznì kellene minden i-smerete 
inlet. 

' 2. Állandò jegyek-et kellene keresni a’ törzsö 
kös fogalmak’ kifejezésére. Ezekböl kellene aztán 
szerkez'tetni a’ 'másodrangu jegyeket, mellyekkel 
az eredeti fogalmakból származó fogalmakat lehetne 
kifejezni. 

De ezen eszme’ kivitele nagy nehé'zségekkel 
van összekötvef - l 

a) Az egész emberi' ismeret’ tömegét teljesen 
osztályozni bajo's dolo'g.' 'b) Ezen nyelvben a je 
gyek véghetetlenül szaporódnának, ’s annál fogva 
tanulások véghetetlen akadályokkal lenne összeköt 
tetve. 

V. 

A’ virraslztás, álom, álmodás'és álomjárás. 

243. §. 

А virrasztás és álom köztti különhség követke 
zendö: ' 

l. A’ virrasztás’ állapotjában az érzö eszkö 
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.zök nyitva vannak, és alkalmatosak a’ külsö be 
nyomások’ befog-adására. 

2. Testünk’ tagjai alá vannak vetve a léiek’ 
szabad 'akaratjának, s azokat szabad kénye sz'erint 
határozhatja mozgásokra. 

3. A lélek figyelmét szabad tetszése szerint tud 
1a fordítni mind azon tárgyakra, mellyekŕe aka'rja. 

4. Az ember je1e11 .állapotját ölssze tuclja ha 
hasonlítni a multtal. l 

Mind ez'ek pedig az álomban ellenkezökép 
vannak. 

244. 5. 
~ 

Az álom származik az idegerö’ kimerittetéséböl 
és elgyengüléséböl. 

Ugyanis az idegek, külónösen az agyrendszer, 
nappal, erejéböl annyira kiineríttetik, hogy annak 
az álom által frisülésre és újulásra van szüksége. 

Az agyrendszer kimerittetik erejéböl: 
a) A test’ mozgása és munkássága által. 
Ь) Az által, hogy az idegek nappal szüntelen 

munkásságban vannak. _ 
c) Hogy a gondoló erö’ életmüve, az agy, 

nappal feszülésben van , a’ gondoló erö szüntelen 
dolgozik, s az elme fìgyelmét megfeszíti. 

Innen- tapasztalhatni, hogy a huzamos és fá 
rasztó elmélkedés' után bágyadtságot érzünk fe 
jünkben. 
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. 245. l§. l 

_ Vannak álomhozó eszközök 5$,_me11ye]ьaz„eц1—к 
bert, akaratja ellen is, álomra késztik: - _ __ 

1. Illyen eszközìmind az, a mi az életmiiver 
zetet kimeríti, p. o. a testi és lelki erök’ huzamos 
megfeszitése, az éhség, nagy hídeg. 

2. Minden, mi az idegeket eltágítja és eltor: 
hitja; millyen a megterhelt gyomor, a szeszes ita- 
lok , nagy meleg, meleg fürdö , lábvíz.. _. 1 ' 

3. Minden, mi az idegeket eltompítja“ és elf 
zsibbasztja. 'Illyen a bódító növenyek’ nedve, a 
mákony, stl). l - __» 

4. Mi érzékeinket gyengén, kedvesen ésegy-L 
foljmán ingerli, p. o. ha a homlok’ s a 'föllek hátul-‚ 
só része gyengén dörzsöltetik. -. дн.» ‘ _ 

- 246. _ ._"\` _g 

F6 oka az álomnak hihetöleìr,1 _az idegIÉIn'ek, 
vagy az élet-aethernek elfogyása, mellynek“ rendel 
tetése azidegeknek eröt és elevenséâert_;idrii.' ¿Ez aд 
aether nappal megemésztödik, részint az erzö§esz5 
közök’ ’_'részint az egész életmüségnek, _'résziiit Рe_ 
dig agpndoló erö’ szünt'elen 1nunkássága,.ál_nal;„m_ìm 
az olaj megemésztödik a mécsben az égés ,álgqh 

Éjjel pedig e finom nedv a; agyban ‚др-„м 
1aэz:a1;1]‹-, _ és kipótolta-tikaz idegek’__élesztésére. ' '--... 

' - _. - 247- §.' .- дн. ,s _' - „д.“ 
-Az álomban _két szakaszt lehet 'megkülizìnbòf _; 

Letni: - i ' ' _'y ' 
1, A körmyú (Итог, -részint; es'tve.. lefekvés' 

PHIL. Актив. 10 
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“tán , részint reggel felé. Estve az álmodás ritkáb 
han szokott esni, reggel felé gyakraßhan. Közön 
ségesen az álmodások a könnyü álomban szoktak 
esni. ' . 

2. A me’ly (Итог, mellyben megszünfik érzé 
keink’ munkássága, az önkén-ytes mozgások, az öл 
tudat teljesen elenyészni láttatik. Azonban a testi 
életre megkivántató munkák rendesen és szakadat 
lanul folynak, noha csendesebben, mint a v153% 
zás’ állapotjában. 

248. 

Az öntudat a mély álomban ugyan nem n.yi 
latkoztatja munkásságát, de azért lételére nézve 
nem aluszik ki. 

Az öntudat kétféle: 

1. Tapasztal/zató, a mennyiben munkásságát 
kinyilatkoztatja. 

2. Lappangó ‚ a mennyiben munkásságát nem 
tudja kínyilatkoztatni. A mély áloxilban az öиш 
dat lappangó. 

Azonban nem lehet állítnì, hogy a mély álom 
ban az öntudatnak legkisebb munkássága sem volna. 
Mert 

a) AbbЫ, hogy a mély álomban semm'u'e sem 
emlékezünk, nem lehet következtetni, hogy az би 
tudatnak a mély álomban legkisebh munkássága sem 
lett vo-lna. Az álomjárök' sem emlélíeznek azokra , 
miket a roham’ (paroxismus) ideje alatt cselekedtek. 

b) Lehet"tapasztalni, Бoгy az ébrenlétel"' Шa 
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-potjában feltett szándékunkat a mély ' álomban lis ki 
visszük. Midön sürgetö dolg'aink vannak , ha -eröf 
sen felteszszük rnagunkban, hogyvbizonyos idö'pont- l 
ban felkeljünk: ugyan akkor'fe'l is ébredünk. 

c) A gyerm-eke -iránt nyughatatlan anya .annak 
legkisebb mozdnlatára s n-yögésére felébred. 

' »249.' 5. ' _ 
A mély álomban , -mellyben a lélek’ -életn'lüve 

nyugszik, megszünik az öntuclát’ mùnkássága. Mi 
kor a mély álom шёn a 'lélek’ ëletinüve munkál 
kodni -kezd, ' az 'öntjudat is lassankéńt fdlserken. 
5Leg’felöször a Phantasia kezcli munk'áss'ágát, s innen 
származik az a'lmodd's. ._ l »' ' 

Késöbbre 'Fóléb'redünk 'az 'álQnibóL '.Eklkor_ _a 
lélek’ minden -eröiës tehets'égei munkálkodni 'kez 
denék, u. m. azemlékezet, Èrte'lem, _ész és àzaka 
rat. Ekkor el’válnak egym'ást'ól az elrnúlt, -jejlen-'és 
jövendö , mel'lyek az álornban összefolytak, 'a 'belsö 
.világ különválik a ъшsёьы; cselekedefińkjalája 
„пeть a lélek’ akaratjának. ’ ” i 

250. -Ё. _ 

Az fálom .és wvirrasztás :köztt 'egy közép -Шараt; 
van, mellybenaz érzêkek’ befogadó tehetsége _el 
-gyengüh de csa'kugyan .vannakmég -a-.léle'khen né 
melly gyenge és homályos ‘.képzetek, mellyek а 
test’ .tagjait mozgásokra .határozhatjáb -s ezen Ша 
.pot »a'lomnelszegse'gnek'neveztetih шeПуЬе az -emv 
ber akkor esik , mikor az álombúl magykülsö okok 

10 ‘i 
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által, vagy rettentö álomlátások által hirtelen fel- 
kölretik. 

Ezen állapotban az öntudat csak féligvaló és ho 
mályos. Következöleg, a miket ez állapotban cse ' 
.lekszünk,l a hetulajdonítás’ körén kivül esnek. ' 

251. §. 
Az álmodás a képzelem’ játéka az álom’ ideie 

alatt. Bezáratván az érzö eszközök, a Phantasia 
nem szíínik meg munkásságától, hanem aт; még 
eleve'nebben folytatja, mint ébren létíinkben. Ek 
kor egy új világ nyílik fel képzelmünk elött. 

A virrasztás’ és álmodás’ állapotja különbözik 
egymástól: _ ' 
_' 1. Virrasztáskor az öntudat teljes és tiszta; az 
álmodás’ állapotjában pedi?,r csak féligvalò. 

2. Virrasztáskor a külsö és belsö világegymás 
sal szemben állanak; az .âlmodás’ állapotjában a kül 
sö világ elenyészik , és csak a bels’o’ marad meg. 

3. Amott a képzelödés .alá van vetve a lélek’ 
hatalmának; itt a lélek csak nézöje a képzelem’ já 
tékuinak. 

4. Ott sok embernek ugyan azon egy közös vi 
`láiga van; itt ellenben mindenkinek saját Идёт/.511; 
világa van, mellynek nincs köze a másokéval. 

5.- A virrasztás’ állapotjában az öntudat össz'e 
.függö, az észrevételek rende-sen következnek eg - 
más шёл; az álmodás’ állapotjában ellenben az ön 
tudat szakadozott, és az észrevételek köztt nincs 
rende's összefüggés. ” i; 



п. sz. A'z IsME'nö TEH'ETSÉG’ FELsöBB ÁGAI. 141 

252. §. 
A Phantasia’ -képei az ‘álomban is a képzettâr 

sasodás’ törvényei szerínt csatlódnak össze. Innen 
néha egyetlen egу képzet a képzetek’ egész sorát 
elö tudja állítni.' - 

Felkölthetik az álomban a képzeÍem’ játékát 
1. azon képzetek , mellyekkel lefekvésünk elött 

legközelebbröl foglalkodtunk. 
2. Mellyek nappali és mìndennapi („gымos 

ságainkkal összeköttetésben állanak. - 
f 3. Uralkodó kivánságaink, hajlandóságaink és 
szenvedelmeink. ' Mert ezek’ tárgyait a képzelödés 
az álomban'lelkünk’ eleibe állítja. 

4. Az álom’' ideje alan. bennünk tamén. „тo; 
zások, ha t. i. az érzö 'esz'közök a külsö tárgyak ál 
tal érdekeltetnek. Ha p.o. szemeink -a világosság 
által érdekeltetnek, a látás’ képzetei nyitják fel a. 
képzelem’ jeleneteit; ha a fülek illettetnek, a hal 
На’ képzetei, stb. 

5. A jó, vagy rosz egészség, a test’ fekvése és 
belsö változásai, a- vérforgás’ sebessége, vagy lan?l 
kadtsága, a gyomor’, belek és fönek megromlott 
nedvei, s több efï'élék. 

253. g. , 
Az álmodás ugyan közelebbröl a -képzelem’ já»-s 

téka: -mindaza'1ltal az álomban nem csak az dolgozik,- 
hanem vele együtt a lélek’ felsöbb tehetségei is, t. Ь 
az érte1em,' itélö tehetség? ész, és elmésség. 

Söt néha a felsöbb tehetségek’ munkásse’zga- az' 
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álomban nagyobb , mint virrasztáskor. Innen van 
nak példák arra, hogy némellyek álmokban nehéz 
problemákat megfejtettek, mellyekkel ébrenlétök 
ben nem birtak; mások, verseket költöttek, theo 
remák’`megm11`tatásait találták fel, és gyógyszereket 
szerencsés kimenetellel rendeltek, bár ha förlserke 
nésök után ezekre teljességgel nem emlékeztek is. 

254. g. _ 
Az álmodásnak az állati életre nézve igen 'nagy 

haszna van. Ugyanis az álomlátásokat ágy lehet 
nézni, mint megannyi ingereket, mellyek által az 
élet’ belsö müvei és az életerö szüntelen izgattatnak 
-és tn_unkásságra ösztönöztetnek. E nélkül a vér 
forgаs és az élet’ eдёл szerkezete könnyen megálla 

_ podnék, s az Нet kialunnék. 
Нoгy némelly álomlátások veszedelmes körül 

ményekkel vannak egybekötve , az is bölcs intézete 
n természetnek. Mert az illy nettentö álmok a lé 
lek’ erejét nagyobb munkásságra és iparkodásra sen 
ken-tik, s mikor az alvó a veszedelmektöl magát 
meg akarja s'zalaadítni, vagy fekvé'sét változtatja, 
vagy fólserken. 

255. ё. 
Az a'lomja'ra's (somnambulismus) az álomnak 

r'endki'vüli állapotja, mellyben az alvó személy oly 
lyànokat' cselekszik, miket rendszerint сад!‘ ébren 
létében' szokott. 

Ezen állapotban a phantasia’képzeményei rend- 
kivül'i elevenséggel bi'rnak, s ezért az álomjáráró 
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:'altala valóságos tárgyakkal összezavartatnak és fel 
cseréltetnek. Következöleg akaratja arra határoz-~ 
tatik, hogy képzelöde'seit megvalósítni igyekezzék. 

256. ё. 
Az álomjárás kétféle: 
1. Terme'szetes, ha az álomjáró természetes 

úton helyeztetì'k ezen állapotba.' 
2. Mesterseges, hla az magnesezés által költe 

tik fel. 

A természetes ismét kétféle: a) Tíszta, ha 
azt betegség nem elözte meg; s' b) elegyes, ha azt 
betegség, nevezetesen az ìdegbaj elözte meg. Leg 
sürübb példák a tiszta álomjár‘ásra vannak. 

257. §. 
Az álomjárók rendszerint hevesvérüek, tüzes-Y 

indulatuak, s bennök a vérforgás rendetlen. `Az 
eddig tudva levö álomiárók vagy epés (cholerìcus), 
vagy méla (melancholicus) alkotmánynak woltnk, 
rendszerint férfiak és ifjak , és ezek az álomjárás’ 
állapotjába többnyire éjjel estek, némellyek дaр: 
pal is. _ . 

Tapasztalás szerint az álomiárás az agg koi-1; 
ban mog szokott szünni. 

258. §. 

Az álomjáròk körül fökép a következö jelenéç 
sek tapasztaltatnak: 

1. Az álomjárók az álomban rendszerint olly 
dolgokat szoktak véghezvinni, mellyek rendes fog 
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lalkodásaik közé tartoznak, s mind „eы Фадшozё 
gatásokkal, némajáték’ módjára viszik véghez. 

'2. Fölébredésök után nem emlékeznek alzokra, 
miket a roham’ (paroxismus) ideje alatt cselekedtek. 

3. Nagy mértékével bírnak az emlékezetnek: 
jól emlékeznek azokra, miket nappal szoktak vég 
hezvinnì ‚ tudják a rendet, mellyel a körüllevö 
tárgyak egymás után következnek. 

4. Némelly álomjárók az álomban ollyakat cse 
I_ekesznek, mellyek az értelem’, itélö tehetség’ és 
ész’nnagy mértékét teszik fel: okoskodnak, ‘Шта 
koznak, p'redikácztókat irnak, azokat kijávítják, 
tudományos tárgyakról beszélnek, sth. 

5. N émelly ' álomjárókban az érzékek’ élessége 
Iliigyobb:' a látás’ és tapintás’ segedelme nélkül is 
észreveszik- a tárgy’ jelenlételét. A magnes nagyobb 
v'agy kisebb közre fájdalmat okoz bennök. ' 

Bf'Né'rnellyek közölök felette merészek, mit 
abbôl ’lehet 'magyarázni, hogy az öntudat bennök 
èlg'yengülvénr'a verszedelmet nem veszik észre, 116 
vёъЁёяЫeё ffem' férnek. ' _ _ " 

.'7'. Volt példà arlra is, hogy az álomjárókfa' ró 
häiii’ fäéêgz’ödés'é't' ’ьёщeпу ' jelek мы' ё1ёre']кйe1en1 
tették. " ' " 'l 

259. §. 
A' mestèrséges álom'járás az .álnmho'z -hàsonló 

állapot, mellybe idegkóros szemëlyek’ а «magnès’ 
eŕeje'által'helyeztetnek~'Í ŕ- i'. ‘ 

.5“ A mesterséges álomjárás -az állàti magnetism'us 
".1 

’ 
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.Tn‘ï-v Y. 

következése :' innen az arról tanítò tudomány is (И; 
lati magnetismus’ tudoma'nya'nak (theoria magne 
tismi animalis) neveztetik. Feltalálója Mesmer bécsi 
Orvos, ki Bécsböl"Francziaországba költözvén, ott 
terjesztette tanitmányát. Onnan Straszburgon ke 
resztül Németországba jött, hol fökép az orvosok 
köztt, sok pártfogót talált- Megvizsgáltatott e tanit 
mány Francziaországban, 1784ben, egy királyi biz 
tosság által, mellynek elnöke a hires Franklin volt, 
s Mesmer’ csalárdságát 'fólfede'zta De mind efniel-J 
lett is a mesmerismus Németországon nagyon el 
terjedett. i ' 

Í 260. 
A Mesmer’ 'tanítnrìa’mya’ veleje röviden ez. 
A magnesezés által a beteg az álomhoz hasonló 

állapotba helyeztetik, mellyben az egész természet 
tel összeköttetésbe lép. Ezen állapotban csodála 
tos ereje követeltetik a magnességnek: 

1. Le'lektani tekíntetben : Hogy az álomiáró’leL 
`ki ereje bámulásra -méltó hatóságra emeltetnék, s az 
érzékek’ munkássága sok száz mérföldrje kiterjed 
ne; következölegabeteg a magneses álomban a '1;61' 
gyakat akárnielly' nagy táyolságra is láthatná. 

2. Orvosi tekíntetben: _ 
a) A magneses _álomban abeteg a 011650816 

ш’ (clairvoyance) állapotjába helyeztetik. Ennél 
fogva teste’ mechanisniusát, minden életmiíveit, és 
részeit keresztülnézi, betegsége’ fészkét, és okait 
megtu'dja'ismerni, s baja ellen , szerenc'sés kimene 
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tellel, orvosi szereket rendelni. Söt a magneses 
álomjáró nem csak a maga, hanem más betegek’ 
életmüvezetét is keresztül tudja néznì , és azok’ be 
tegsége ellen is , kivánt következéssel, gyógyszere 

. ket imi. 

b) A magneses álomjáró, a világos látás’ álla 
Potjában, megmondja a roham’ kezdetét, tartóssá 
gát, fokát, és gyakor elöfordulását. 

c) A mágnesezett álomjáró’ emlékezete magas 
hatóságra emeltetik. Ennél fogva idegen nyelveken 
beszél, mellyekben nem volt gyakorlottsága. 

d) A bepecsételt levelet, ha az a gyomor’ kör 
nyékére tétetik , el tuар olvasni. 

e) A magnetizálónak уìdám, komor, és szo 
morú felkészülése, az érdeklés által пламeнь az 
álomjáróval, ki a magnetizálónak gondolatait is ki 
mlálja. 

f) Az álomjáróban az elmésség magas pontra 
emeltetik, minél fogva virágos és ékes stilussal be- 
szél. 

261. §. 

Hogy ezen tudomány, п1eнy- a köz правил!“ 
sal, és jòzan észszel annyira ellenkezik, minden kép 
telensége mellett is elterjedett, különös okai. 

l. Az embereknek minden titkos, csodálatos, 
й}, sznlmtlan és rendkivülvaló iránti nagy bailan 

- - a. 

2. A lńuság, mellynél fogva azt reménylették, 
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hogy hírre, névre, és dicsöségre könnyl'í módon 
szert tehetnek. 

3. Az elsö terjesztök’ nagy buzgósága, hirte 
len hivösége , S az й] tudomány iránti elfogódások. 

4. A jelenkor’ s-zelleme. Mert az állati magne 
tismus az ábrándnak ‚ sötétségnek ésbabonának ter 
]'esztésére a leghathatósabb és czélirányosabb esz 
köz, mellynek segedelme Юta! minden kénytelen 
ségek lehetségesek leszne-k. 

Az idö fel {стa fedezni , mennyi igaz., mennyi ' 
költemén)r és cайт-(1s513 az állati magnetismus kö 
rül: még most sub iudice lis est. _ 



НАВМАШК KÖNYV. 
l/ AZ ÉRZO TEHETSÉG. 

Elsö szakasz. 

.dz e'rze'sekró'l. 

262. 

Az érzö tehetség’ és érzések’ ismerete sok te 
kintetben hasznos es szükseges: 

.1. Az érzéseknek nagy befolyások van a testi 
életben. A csendes, és szelid érzések az élet’ folya 
matját elömozditják, a felhábórodott érzések ellen 
ben gátolják, söt néha 'egy szempillantásra ki is olt 
ják az életet. 

_ 2. A test’ és lélek’ sok betegségei az érzésekböl 
veszik eredetöket. Így a tartós szomoI--uságból az 
életérö’ megemésztöilése , a tüzes felindulásokból el 
mebeli háborodás következik. 

3. Az erkölcsi character nagy részint az érzé 
sektöl függ. Ha az érzések bennünk uralkodòk lesz 
nek: úgy azok az értelem’ és ész’ erejét elveszik, s 
minket délczeg lovak’ módjára magokkal ragadnak. 

4. A leghasznosabb igazságok is csak az érzé 
sek’ segedelmével folynak 'be akaratunk’ elhatáro 
zásába. 
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Következöleg az erkölesi nevelésben a tudo 
mány csak magára, az érzések nélkül, semmit ér. 

263. 

Az érzéseket ta'rgyilagos és alanyí v. szemé 
lyes értelemben veszszük: 

1. Tárgyílagos értelemben az érzések azon 
változásokat teszik , mellyeket a külsö tárgyak’ ér 
deklése az egész test’ külsö színén, nevezetesen az 
újak’ begyeiben okoz. _ l 

2. „лaпу! értelemben teszik a test és lélek’ ál 
lapotjának azon észrevételeit, mellyekkel vagy ‚Зуö 
nyörüség , vagy unalom van egybeköttetve. 

- 264. §. 

Az alanyi érzések vagy kedvesek vagy kedvet 
lenek. 

1. Kedvesek, mellyeket örömest kivánnánk meg 
tartani; mert lelkünket kedvesen illetik. 

2. Kedvetlenek, шайöl' meg kivánnánk szaba 
dulni , mellyeket, ha lehetne , örömest kiííznénk lel 
künkböl. - 

Az egész emberi élet a kedves' és kedvetlen ér 
zések köztt vagyon megoszolva. 

Némellyek vesznek föl elegyes érzéseket is , 
mennyiben gyönyör és unalom a’ lélekben egymást 
sebesen váltogatják , s egymással mintegy összezava 
rodnak. 

265. §. 

Ha érzéseinket bizonyos osztályokra akarjuk_ 
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vissza vinni: fîgyelmeznünk kell az érzések’ szerzö 
okaira, melyhez képest: 

1. Külsó'k, vagy physical' érzések, mellyek a 
testi életre, és annak állapotjára vitetnek. 

2. Belsó'k, vagy Zellriek, mik közönségesen a 
képzetek által gerjesztetnek fo'l , és mellyeknek alap 
ja vagy a külsö érzëkekben,' vagy a képzelödésben', 
és emléltezetben, vag)’ az ërtelemben, vagy végre 
az észben van. I 

Ide tartoznak: a) Az aestheticai érzések. b) A 
Eképzelem’ és emlékezet’ érzései. ç) Az igaz’ érzései. 
d) Az eggyûttérzés. e)'Az erkölcsi —, Г) A vallá 
sos érzések. 

I. 

A testi érzések. 

266. ё. 
А testi érzések штатах az életerök’ mendes, 

'vagy rendetlen munkásságábói. Az életevöknek mind 
rendes, mind rendetlen munkássága ìüíënös lérzé- 
Sek által nyilatkozik ; t. i. 

а) Нa -я: ЫегerбЁ munkássága renòesen , és 
minden akadály nélk1'il megyen véghez'; jôìlételän- A 
.het .énezzi'nk Hogyha pedig gyorsan és elevenen, de 
azonban -mégis rendesen Водy; ‘tevö‘leges -'(pasitime) 
gyönyüńíséget érm'inïk. 

b) Нa az élet’ mííködései bizonyos akadáîyoi 
által késleltetve, nehezen folynak: unalmat, bá 
Syaůtságotysöt'néha íäjdàlmat is érn'i'mk. 
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267. 

Közönseges érzéseknek neveztetnek, millet 
egész testünkben érzünk. Mikor a test’ valamennyi 
müködései rendesek, egész testünkben kedves ér 
zést érzt'ink; midön lnegbomlanak : általános ba 
gyadtságot, lankadtságot, vagy nélha fáidalmat ér 
zünk. 

Különösök azok, miket a test’ különös részei 
ben, vagy valamelly különös életmüvében érzünk', 
péld. illy érzés a gyomor’ és fö’ fájdalma. 

' 26s. §. _ - 
A testi közérzések három kútf'öböl erednekl:' 

1. A testi müködések’ rendes állapotjából. 
2. Azok’ egyensúlyának (aequilibrium)_meg- 

bontásаból. 
3. E megbontott egyensúly’ helyre állásából. 

__ '_269. §. 
A testi mííködések’rendes állapotjából a követ 

kezö érzések származnak: ' 

1, Äz ege'szsëg’ e'rze'se, ha t. i. minden mükö- 
dések rendesen, és akadály nélkül mennek véghez. 

2. А w'dámság’ e'rze'se ,. ha a mííködések köny 
nyen, és elevenen is mennek véghez. Ezen érzést 
neчeй az elme’' azon titkos következtetése, melly 
шeя-1111 az élet’ tartós fenmaradását igér'i. 

2. А testi csend’ e'rze'se, mikor a testi штаö 
dések, ha nem elevenen is , legalább rendesen 
folynak. 

4. А testi eró'’ e'rze'se, mikor az ember gon 
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dolatait és kivánsаgait , szabad akaratja szerint meg 
tudja valósítni. 

270. 

A test’ mííködései’ megbomlásából a követke .. 
zendö érzések származnak: _ _ 

1. A g'yengese'g, eró'tlenseïg‘, fáradsa'g, 6a' 
gyadtság és a'lmossa'g’ érzései ,mellyek mindnyájau 
az életerök’ kimeritéséböl, s az elgyengült életbeli 
mííködésekböl származnak. 

2. А betegse'g’ e'rze'se, melly közönséges, haï 
az egész test’ müködései megboinlottak; különös , ha 
csak némelly részeiben. - 

3. Az a'llatì nyughatatlansa'g, rebege's, szo 
rongcís’ és 'elc.siiglgfefle's’ érzései, mellyek fokukra 
nézve különböznek; s ezek mindnyájan abból 5z:11' 
maznak, haa test’ mi'íködései nag-y mértékben meg 
bomlottak , különösen peйg, -ha _a lélekzetvétel ne 
héz, és ottan oпan fennakad.' 

_.» 

„ - 271. _:` 

'`A megbomlott egyensúly’ helyreállásából ' az 
en.ylzüle's’ könnyebbiile’s’ ,â eŕó'söde'a’ és‘ ' msggyógyúla's’ 
érzései származnák , mikor t.‘i. à megbomlott mií- 
ködések ‘(agy az egész testben ,' vagy a test’ vala 
melly részében; rendes állapotjokat vissza мы 
nyeŕni. . - ' ' Ъ'--›’ ' 

Mentöl inkább helyre áll'e'rendes állapot, an 
nál inkább apad a kedvetlen érzés: ellenben a ked 
ves é»rzés .m51 inkább növekedik. Нa „атм 
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dések’ rendes állapotja egészen helyre állo a keЩet 
len érzés egészen elenyészik. 

 

II. 

Belsö, vagy lelki érzések. 

_ Elsö czlkkely. 

.tv-’7' ‘3€( 
272- §. "ЧМ" 

Aestheticai, vagy izlési érzésnek neveztetik azon 
tetszés -vagy gyönyörködés , mellyet bennünk a szép, 
és felséges tárgyak’ nézése közvetetlenül {дgа-Есszи 

Az aesthetícai e’rze'sek. 

A’ gyönyörködés’ ezen érzését a látás’ és hal 
lás’ tárgyai gerjesztik fel. A több érzékek’ tárgyai 
lehetnek kedvesek, és gyönyörüségesek: de nem 
neveztetnek szépeknek. 'у! '‘f-5552.# 

чгэ- 273. ‘512% 
A látás’ és hallás’ tárgyai körül két számra fi 

gyelmezhetünk. 1. azok’ minemüségére, 2. meny 
n.yiségére. Elsö esetben a gyönyörködés’ érzését fel 
.gerjeszti a tárgyak’ szepse'ge; a másodikban azQk’ 
felsegesvolta. г гад -пНп 

214- §. '5ml 
A szépnek közönséges charactere a közvetet 

len tetszés. 

'De vannak más tад-Зyдk is, mellyek közvetve 
vagy közvetlenül tetszenek, millyenek: a) A kedves, 
b) hasznos, c) igaz, d) jó. 

PHIL. ANTHn. 11 



154 111. KÖNYV. Az Énző TEHETSÉG.. 

275. §. 
Különbözik pedig a szép a kedvestöl; mert 

kedvesnek neveztetik, mi érzékeinket kedvesen illeti, 
s ennélfogva nekünk közvetetlenül tetszik. 

A szép is közvetetlenül tetszik s e pontban a 
szép és kedves megegyeznek; de különböznek a kö 
vetkező pontokban: .' _ 

a) A kedves, bennünk mindenkor azt a ki 
vánságot gerjeszti fel, mellynél fogva annak birto 
kára szeretnénk szert tenni, és ezzel élni. A szép 
meröben független e kivánságtól. 

b) A kedves tárgyakról, mellyek kinek kinek 
fogékonyságától függenek, közönséges és kifogást 
nem szenvedő ítéletet hozni nem lehet. A szépnek 
természete különböző; mert noha mathematicai Ы“ 
zonyossággal nem tudjuk megmutatni, hogy a mi 
szépről hozott itéletünket minden ember kénytelen 
helybenhagyni: mindazáltal méltán felteszszük, hogy 
a szép tárgyakról mindenek, "kik helyes ízléssel bir 
nak velünk megegyezőleg ítélnek. 

276. 

Hasznosnak nevezzük , mit úgy lehet képzelni-, _ 
mint a kedves érzések’ eszközét, és melly bizonyos 
czéljaink, elérésére alkalmatos. 

A hasznos felteszi a tárgy, ismeretét, s azon 
czélt, mellynek elérésére az alkalmatos; következő; 
leg a hasznosnekünk' közvetve tetszik, azaz: azon 
haszonért , mellyet abból reménylünk. 

A szép különbözik a hasznostól; az közvetetlenül 
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tetszik, azaz: ha nem tudjuk is, valamelly szép tárgy 
mi végre legyen alkalmatos, söt ha abból legkisebb 
hasznot nem reménylünk is: tetszik mégis közvetet- _ 
lenül, magáért , a haszon, minden reménysége nélkül. 

277. §. 
Az igaz közvetetlenül s a haszon’ minden re- _ 

ménysége nélkül tetszik. A szépnek is ez a termé 
szete, következőleg e pontban az igaz, és a szép 
megegyeznek. ' 

De különböznek abban', hogy az igaz, érzésé 
_ ben tekintetbe jő ismereteink’ igazsága , és valósága; 

a szép tárgyakban pedig épen nem. Reánk nézve 
mindég , akár legyen való a szép tárgy , akár köl 
temény. Ha az Aeneis, szépségéröl akarunk ítélni, 
nem kérdés, igazat foglal-e magában, vagy csak köl 
teményt. 

Azonban. lehet az igazat a széppel összekötni. 
278. §. 

Ajó általános értelemben az, mi az erkölcsi 
törvénynyel tökéletesen megegyezik, és tökéletes 
becscsel hir', s erkïo'lcsijónak is neveztetik. 

A jó tetszik közvetetlenül a maga erkölcsi be 
cséért A szép is közvetetlenül tetszik; de a szép 
tárgyak, megítélésében , azok, erkölcsi becse nem jő 
egyenesen tekintetbe. 

Egyesülhet ugyan a széppel az erkölcsi becs is, 
söt az erkölcsiség a szépnek a legfőbb tökéletességet 
adja meg: de mégis a szépség az erkölcsi becstől tel 
jesen független. 

\ 11* 
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279. §. 
A tetsze's, alapja azon tekintet, mellyért' ne 

künk valamelly dolog tetszik , s ez érdeknek (inte 
resse) neveztetik. 

a) A kedves tetszik azon kedves benyomáso 
kért, mellyeket érzékeinkbe teszen. A hasznos a 

' haszonért, mellyet belőle reménylünk. Mindkettő 
e'rze'ki érdeknek neveztetik. 

b) Az igaz tetszik, hogy valamely ismeret, 
igazságát általlátjuk. A’ jó a maga erkölcsi becséért. 
Mind kettö e'rtelmi e'rdek, 

A szép egyedül a maga alakjáért tetszik, s ez aes 
theticai , vagy alaki «e'rde/snek neveztetik. A tetszés, 
más tárgyai, um. a beth/es, hasznos,igaz,jó, tetszenek 
anyagukért , azaz: vagy kedves henyomásókért, vagy 
haszonért, vagy az igazságért, vagy az erkölcsi becsért: 
a sze'p az , mi egyedül a maga alakja'e'rt tetszik. ’ 

" 280. §. 
A szépnek érzése kétféle: 

1. Tiszta, ha agyönyörködés'a nézőben egye 
dül a szép tárgyak, alakja által gerjesztetik, p. 0. 
egy képben, a kedves színek nélkül. 

2. Elegyes, ha a gyönyörködés a szép tár 
gyaknak részint alakja, részint anyagja által eszkö 
fzöltetik, p. o. egy szép énekben a gyönyörködés 
részint a kedves hangokból, részint pedig a compo-' 

_ sitióból származik. - . 
_ A természeti tárgyakban az alak és anyag együtt 
találtatik. r 

I 
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281. §. 
A belsö szépség a belsö tárgyak’ tulajdonsága. 

Belsö tárgyaknak nevezzük a) az elméket, és az eI 
mék’ eszméit és érzéseit; b) az elmék’ remekmüveit, 
mellyekben a szerzők eszméiket és érzésekiket külső 
jelek által fejezték ki. 

Midőn a remekmüvek az érzékek elébe terjesz 
tetnek , az előadás’ és compositio, formája által‘ ben 
nünk különös gyönyörködést gerjesztenek. УФ' 

A remekmüveknek a fő tökélyt az erkölcsiség 
adja meg. Mert noha a szép forma magában is gyö 
nyörködtet: mégis sokkal tisztább az élvezet, ha a 
remekmüvek erkölcsi és vallásos eszméket és érzése 

ket fejeznek ki, mellyek az embert egy felsőbb, 
eszményi világba emelik fel. ‘JA'» 

tml '1 282’ Ji‘‘: ni ‹ i» 
A szép tárgyak' fő tulajdonsága az,' mi' szerint 

alakjok által képzelmünket és értelmünket szabad , 
de mégis rendes és megegyező játékba hozzák. 

Innen származik a szépnek következő megha 
tározása: 

„Sze'p az, mi alakja a'ltal az e'szrevevő' kép- 
zelme't e's e'rtelme't szabad ‚ de mégis rendes e's har 
mom'a's ja'te'kba hozza. ' 

Ebböl érthet-ni meg, hogy a szép tárgyak 
szemlélésén miért mulatunk olly örömest, és olly 
nagy gyönyörüséggel. 

Ha a szépmüvészétek’remekjeit szemléljük; azok 
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a phanlasia'a'nak` szabad mezöt nyitnak az eszmények’ 
országába. ' 

Hggyha pedig a természet’ szép tárgyait néz 
zük: azoknak szemlélése Fólemel minket a természet’ 
hatalmára, melly müvészì erejét, a szép tárgyak’ 
elöállításában, bámulalra méltó módon nyilatkoztat 
ja ki. 

Innen a természeti szép formák’ vizsgálása sej 
díttet velünk egy bölcs alkotòt. 

~ 283. §. 
' Felseêgesneknevezzük széles értelemhen mind 

azt , mi nagysága által tetszik. 
A felségesség’ érzése pedig azon gyönyörüség, 

mellyet beunünk a külsö tárgyak nagyságokkal ger 
jeszlenek fel. 

A nagyságnak sok fokai lehetnek. Ha a nagy 
ság akkora ‚ hogy azt a képzelem’ legnagyobb meg 
feszítésével sem lehet egy nézletbe összefogni, a tárgy 
felseig’esmnl` neveztetik a legszorosb értelemben. 

- 284. 9. ~ 
A felséges kétféle: 

1. Mathematical' felségesnek nevezzük azon 
kiterjedésbeli, és tartóssági nagyságot, mellyet a 
képzelem’ legnagyobb megfeszítésével sem lehet egy 
nézletbe szorйnì, Шyen a mindenség’ megmérhe 
tetlen kiterjedése , melly innen mathematicai mérhe 
tetlennek is neveztetik. 

2. Erönyi (sublime dynami_cum) felséges az 
егö’ és munkásság’ azon nagysága, melly az emberi 
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megfogást tökéletesen felülhaladja, s azért meg/ob 
' _hatatlarmak is neveztetik. 

285. Ё. 
Az erök vagy anyagiak, vagy érte'lmiek, vagy 

erkölcsiek. Ehhez képest a felséges is: . '‘ 
1. AIU/agi felseges (sublime physicum) ha a 

felségesség’ 'megf'ogását olly tárgya alkalmazzuk, 
mellynek látása valamelly mindenható eröre eщe! 
föl 1)enm`inl<.et;,- mint péld. a mindenség, -mellynek 
látása fölemel minket egy mindenható teremtöre. 

_ 2. Értelmifeìsegesnebßublime intellectuale)ne- 
veщаk olly tárgyat, mellynek sz'emlélése fólemeli 
a lelket egy mindeneket elrendèlö'„és igazgató élj 
telemre.' A világ, mellynek felséges rende' fölemeli 
az emberi eImét az istennek, mint bölcs rendelönek, 
és igazgatónak fogalmáu'a,l ezen tekintetben is felsé'- ' 
ges tárgy. 

2. Erkölcsi felseîgesseget (sublime morale) tu 
Ialdonítun«k azon tárgyaknak , mellyek lelkünket ön..~' 
méltóságunk’ és végrendeltetésünk’ érzésére emelik 
fel. Illy felséges tárgyaïì: aи erkölcsi törve'lzy, агa 
ôacLság'-, isten , hallzatatlanság. 

286. 

A tetszésnek érzése, mellyet bennünk a felséges 
tárgyak’ képzete gerjeszt, kétféle érzésbölelegyül» 

a) Kedvetlen e'rze'sbó'l, a mennyiben éfezzük 
erötlenségünket. Mi ugyanis némell-.y tárgyakat fe 
„мы; képzelmünkkel sem tudunk egy egész nézlet 
be összefogni. 
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b) Kedves e'rze'sbó'l, Tmellyet; bennůnk termé 
szetünk’ felsöbbsége gerjeszt fel. Mi ugyanis azokat 
a tárgyakat is, mellyeket- képzelödésünkkel fel nem 
foghatunk, eszünk által egy eszmébe szorítunk. Így 
a mindenség’ véghetetlen kiterjedését a képzelern 
egy egészbe megfoghatja: de az ész összefogja a 
mindenség’ fogalmába. 

287. §. 
Minemü viszonyban Ы1 a felséges a mi lelkünk’ 

állapotjához? Lelkünk a felséges tárgyak’szemlélése 
által rendkivül felindíttatik, s mintegy folyásba, és 
visszafolyásba helyeztetik. _ 

Ugyanis azok által lelkünk egyfelül lenyomatik, 
s mintegy visszataszíttatik ; másfelül pedig fólemel 
tetik, s mintegy vonatik. ' 

Lenyomatik , a mennyiben a felséges tárgyak 
a képzelmet és értelmet felülhaladják. 

Fölemeltetil..,'a mennyiben ugyan azok az ész’ 
ereje'által egду es'zmébe összefoghatók,'és képzelhetök. 

Melly szerint az emberi elme, a’ felséges 1231' 
gyak’ szemlélésekor a végesben a véghetetlent sejti. 

Innen миг“ az, mí лишним” nagysa'ga'val 
a 'végesben velünk a ve'ghetetlent szemle'lteti. 

_- ' 288. - 

А nagyság rokon a fèlségessel , s tôle csak fo 
kára nézve ïlu'ilönbözik. A nagyság 

'1. mathematicai , me'lly a bámulásra ''n'léltó 
Kiterjedésben áll, milly'en a csillagos ég. 

2. Eró'nyi (magnitudo dynamica), melly 
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a i rendkivüli eröben, és munkásságban áll, -és ez _ 
a) anyagi нaш/3113‘, melly azon tárgyaknak tulajdo 
níttatik , mik erejöket, rendkivül.i„mòdon nyilat 
koztatják ki, p. o. a tüzhányó hegyek, földrengé 
Sek. b) Értelmì naду/868. Ez azon emberekre il 
lik, kik rendkivüli elmetehetségeiket szembetünö 
jelek és munkák által н _;_1‹1. p.o. óriási 
tervek’kigondolása által. c) ЕrkЩcsЁ ладу/адg, me1y 
lyet azoknak. tulajdonítunk, kikverkölcsi characterö 
ket, lelki nagyságokat és tökélyeiket tettek által 
nagy mértékben nyilatkoztatták ki. Illyen lelki nagy 
sággal birt, péld. egy F abricius, egy Begulus. 

- 289. §. 
A felségesnek érzéséhez legközelebb járul azon 

  
 

érzés, mellyetbennünk a csoda'latos, -bizonytalam 
ismeretlen és titkos gerjeszt fel. Az illy', homály 
ba -borult tárgyak lelkeinket nagy elevenséggel il 
letik , inert várásunkat megfeszítik , s képzelmünket 
felgyujtják, melly a dolgok’ nagyságát és -borzasztó 
мы szabad kénye szerint neveli. 

Innen érthetni meg, miért tölti el az emhert szent 
bo rzadással a halál’, feltámadás’ és örök élet’ képzelése. 

. 290. 

Az izlési érzéseknek nagy befolyások van az 
emberi természet’ tökéletesítésére ; mert ha az , 
mi az emberi cselekedetekben, tökéletességekben és 
characterekben szép , nemes , nagy és felséges , 
szép izléssel adaxik elö; az elöadás sziveinkben bámu 
lásra méltó erövel dolgozik, lángoló buzgóságot 
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gerjeszt fel, és állhatlanul a rény’ tiszteletére „ sze 
retetére és követéséŕe ösztönöz. 

A rényes szívböl veы; eszmények legnagyobh 
vonzó erövel birnak az emberre nézve. 

мёдом!‘ cnkkely. 

А Х’фгeдгтЬШ, emle’kezetbó'l e's e‘rtelembó'l $261’ 
mazó e'rze'sek. 

291. §. 
A képzelem és emlékezet sokféle gyönyörůsé 

geknek, de egyszersmind sokféle szomorúságoknak 
és fájdalmas érzéseknek forrása. 

1. A képzelem és emlékezet visszahozza régi 
örömeinket, és gyönyörüségeinket, s ezelmél fog 
va különös gyö'nyörüséggel tölti el lelkünket. 

De megújítja régi szenvedéseinket és nyomo 
ruságainkat is, és ezek’ emlékezete szomor11s635111 
és bánattal tölti el a szívet. 

2. Beviszen a jövendöbe, mellytöl vagy re 
ménylünk, vagy félünk. Ennél fogva vagy kedves ‘ 
vagy kedvetlen érzéseket gerjeszt: bi. ha remény 
lünk:` a képzelem jövendö boldogságunkat elöre é 
rezteti velünk; ha félünk: nyughatatlansággal, fé 
lelemmel és rebegéssel tölti el lelkünket s már e16 
re érezteti velünk jövendönk’ mostohaságát. 

3. Gyönyörííséget és unalmat okoz a képzelem 
az által is, hogy képzelt állapotokba helyeztet. És 
pedig: 
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Fölemel minket az eszmények’ országába, hol 
terveket alkot és fellegvárakat épít, mellyek által 
szerencsénket igyekezik megvetni. 

Veszedelmes állapotokba is helyheztet, minél 
fogva félelmet, bámulást, irtózást és rettegést okoz. 

`292. ё. 
Az értelemböl sokféle kedves és kedvetlen ér 

zések származnak. Amazok 

1. az e'rtelem’ szabad munka'ssága'ból 3z51 
maznak. Jól esik ugyan is, ha képzeteink, szabad 
czéljainkra, könnyen serkennek föl; ha a megfo 
gásra Fo'ltett tárgyakat könnyen megérthetjük. 

2. Äsmereteink’ nöuekede'se'bó'l. Az ismeretek 

és tudományokban tett elömenetel minden ember 
ben kedves érzést gerjeszt. „и. 

3.3;/1z önszeretetnek Iredvezó' ismeretekbó'l. 
Mind az, mi az önszeretetnek hizelkedik, kedves: 
innen van olly nagy,keletqia dicséretnelimés hizel 
kedésnek. ’3d”. -- ЦЫЗЩМЁ „НМ 

Ellenben minden, mi az értelem’ munkásságát 
nehezíti, mi az ismeret’ növekedését gátolja ‚ nz 
önszeretetet sérti, kedvetlen érzést okoz. 

293. §. 
A magunk’ tökélyeink’tudását 'mindenkor meg 

elégedés és kedves érzés kiséri. _ö, ' 
Erre nézveiközönséges szabály: mínden testi 

és lelki töklélyeink’ képzelése kedves éi'zést gerjeszt. 
Ellenben minden testi és lelki- fogyatkozásaink’ tu. 
dása kedvetlen erzest okoz. ¿d 319g@ E ' ' Mju-xm 
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294. §. 
Ha másokban bizonyos tökélyeket fedezünk 

fel: azoknak tudása is kedves érzést gerjeszt ben- 
nünk. De ha azok homályt, árnyékot vetnek a 
mieinkre, azokat nem állhatjuk, söl., ha az össze 
ütközés nagyobb: mások’ fogyatkozásaiból gyönyö 
r1'íséget is érzünk. ' 

Innen származik az irz’gyse'g és ka’röröm, 
mellyek közöl inind a kettö rút vonása az emberi 
természetnek. 

295. §. 
Az igazság’ érzete azon tisztîa gyönyörííség , 

mellyet bennünk az iguzság’ ismerele szerez. Meg 
van t. i. bennl'-ink a tudás’ ösztöne, melly szüntelen 
serkent és ösztönöz az igazság’ nyomozására. Ha 
ezen ösztönnek eleget tehetünk: különös tiszta Зyö- 
nyörííséget érezünk; ellenben ha kéts-égben és bi 
zonytalanságban kell maradnunk, ezen homály és 
kétség az igazságot keresö emberre nézve kedvetlen 
érzést okoz. ' 

Ebböl láthatni, hogy 'a scepticismus az igaz 
ságot keresö elmét ki nem elégíti. 

296. §. 
Az igazság’ érzésének fö tulajdonsága az, hogy 

nem haszonkeresö. Az igazság ugyan is az em 
bernek egyedül a maga belsö becséért tetszik , min 
den haszon’ reménye nélkül. 

Következöleg az igazság -olly istenné, melly 
minden idegen inger nélkül csakmagáért tetszik. 
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Hogy ai igazságból származó - gyönyörüség 
nem haszonkeresö, bizonyonyítja a tapasztalás. Sok 
tudósok ugyan is, az igazság’ vizsgálásaért, lemon 
danak az élet’ csendességéröl és gyönyöreiröl, és 
néha, mint az égö gyertya, más0knak használva, 
emésztetnek meg. Ugyan azok néha, az igazság’ 
ker'eséseért veszedelmes utakat teмnы‘, stb. 

напиши!‘ czikkely. 
 

./lz egyútte'rze's. 

297. 

Az együtte'rze's (sympathia) a mások’ boldog, 
“agy boldogtalan sorsáról való részvétel. 

AZ emberi természet úgy van alkotva, hogy 
mások’ sorsa által megindíttassunk, a mások bol- 
dogságából örömet , mások’ nyomorúságából és sze 
rencsétlenségéböl szomoruságot érezzünk még akkor 
is, mikor sorsunk- és hasznunkra legkisebbet sem 
fìgyelmezünk. 

Az együttérzésnek két ága van: a) Az együtt 
örvendezés; Ö) az együttszenvedés. 

Az együttérzés, igazi értelemben, csak az em-~ 
herben vagyon meg. Innen emôerisegnek (huma 
nitas) neveztetik. Ha pedig ezen érzés a más em 
ber’ boldogsága’ elömozdítására fordittatik: munka's 
emberise'gnek (humanitas practica) mondalik. 

29s. ё. ` 
Az együttérzés eredcliképen minden cmberben 



166 III. KÖNYV. AZ Énző TEHETSÉG. ' 

megvan nagyobb kisebb mértékben, ha visszás ne. 
velés , a kegyetlenség, sííríí példái s hosszas szokás 
által el nem tompúlt és meg nem fojtatott; söt ta-' 
pasztalunk együttérzést nemcsak a müvelt, hanem 
a durva és bárdolatlan vad emberekben is. Ugyan 
is ezeket is megilleti a kis gyermekek’ gyenge kora; 
szánakoznak az aggott kor" erötelenségén; még a 
vad kegyetlenségek közt is lehet bennök az emberi 
ség’ sok nyomdokait tapasztalni. 

299. §. 
Az együttérzés kinyilatkoztatja'magát nem csak 

az emberek- , hanem minden élő és érző teremtések 
iránt is. Nem csak az emberek, szerencsétlensége, 
hanem minden érző teremtések, fájdalma, ha kisebb 
mértékben is, megilleti az emberi szívet. 

Kinyilatkoztatja magát a sympathia 
1. nem csak a jelenlevő, hanem a jelen nem 

levő emberek iránt is, kiknek szenvedéseit képzel 
münk és az emlékezet visszahozza és megújítja. 

2. A sympathia, munkás erejét tapasztaljuk 
nem csak az igaz történetekben,‘ hanem a költemé- 
nyekben is. Innen ha a játékszínen a rénynek nem 
érdemlett szenvedései, elevenen adatnak, elő lel 
künk általa nagy mértékben} megillettetik. 

300. ё. 
A sympathia, munkássága függ 
1. Az életml'íség’ eredeti alkotásától, a mennyi 

ben az nagyobb kisebb mértékben érzékeny. 
2. A jelen nyomoruság, és szenvedés’ látásától, 
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melly az emberi szívet elienállhatlanul együttérzésre 
gerjeszti. - ' 

3. Az eleven 'képzelödéstöL Mert minél ele 
venebben képzeljük a -távollevök’ nyomorùságát, 
annál könnyebben indnl a szív részvételre. 

4. Szerencsés vagy szeren-csétlen sorsunktól. 
Mert kiket az életben szenvedések értek, inkább 
érzik mások’ mostoha sorsát, mint kik nem tudják, 
mí a nyomorúság. Non ignara mali , míserís suc 
currere` disco. 

5. A gondolkodás’ és érzés’ egyformaságától. 
Innen van, hogy minden vallás’ sorsosai inkább se 
фи1e]: a magok felekezetöken, mint az idegeneken. 

6. A szenvedö’ ártatlanságától. .Innen az ár 
tatlan szenvedök iránt nagyobb a sympathia, mint 
a riiéltán szenvedök iránt. 

301. §. 

Az együttérzéçt a gyenge korlian kell müvelni. 
Ha akkor az érzések és indulatok elvadúlnak; késö 
azokat a megért korban helyre hozni. 

Leheъ tökéletesítni a sympathiát: 
1. Az értelmi és erkölcsi nevelés által, melly 

a vad ìndulatokat és erkölcsöket szeliditi, és ember 
ségesbbé teszen. 

2. A vallás által. Az emberiség’ terjesztésére 
a leghathatósabb eszköz a’ keresz ’ y vallás’ sz'elid 
és boldogító tudománya. Ez ál jámborodtak a 
nemzetek, szelidültek az erkölcsök , lettek bátorsá 
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gosa]‘ 'a thronusok5 ez által hozatott be több em 
beriség a háborúk’ folytatásába is. 

3. A szelidség’ és emberiség’ sürü példái által, 
- mellyek észrevehetlenül betapadnak a gyermeki 

szívbe. Ellenben a kegyetlenség’ példái álta1 elfoj 
tatik az emberi szív’ együttérzése, s egészen elva- 
xhll az erkölcsi érzelem. ' ` 

302. 

A nemzetek’ emberiségére lehet -lxövetkeztetni 
1. А valla'sból. Hol a keresztény. vallás’ szelid' 

fénye világol , az emberek’ erkölcsei szelidebbek és 
emberségesebbek. 

2. А neveló' e's tanz'tó ínte'zetek’ sza'ma'ból, 
mellyek a müveltséget terjesztik, és észrevehetet 
lenül befolynak az erkölcsök’ szelidítésére. 'з 

3. Ajóte’kony inte'zetekbó'l, mellyek a szenveè' 
d6 emberiség’ felsegélésére аllíttattak. Hol illye 
nek nincsenek, az emberiségben hátramaradott a 
nemzet. - ' ь 

4. А szolga'k’ a'llapotja'ból. Hol ezeknek jóè 
gai megbecsültetnek, a velök bánás sz-elid és ern--+ 
beri , a nemzet’ emberisége is magas fokon Ш. 

"1 

Negyedik ‘задницу. . 

Az erkölcsi e's valla'sos _e’r'ze'keh 
’ётгёёёгдг ёёёщщдщ" y _ 
mi. 303.fn:§" ‚ .5'. 

Erkölcsi érz ek neyezzük, mellyet cselekeè 
defeinknek дышат/пусть‚жжет:- 
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séböl, vagy meg nem egyezéséböl érzünkuEnnek' 
kútfeje az eŕkölcstörvény. 

Az erkölcsi érzésnek különbözö nevei vannak: 
1. Хёягйeзseёгъ e’rze'se, a mennyiben érezzükf, 

hogy az erkölcstörvény némelly cselekedeteket szük 
ségképen parancsol, és azoknak megcselekedését kö 
telességünkké teszi. ' 

2. A helyes és tisztesseges’ érzése (sensus re..~ 
cti , et honesti). ' 

3. A helybenhagya's’érzése (Sensus approbatio 
nis) ‚ ha cselekedeteink egyeznek az erkölcstörvény 
nyel-és heд/дen neт hagya's érzése (Sensus repro 
bationis) ha azzal ellenkeznek. 

4. пенeй!" e'rze'se (Sensus reverentiae), ha nem. - 
személyes haszonkeresésböl, hanem az erkölcstör 
vény iránti tiszteletböl cselekedtünk. Az ellenkezö 
meguete's’ érzésének (Sensus despectus) neveztetik.1 :a - 

. 304. 

Az «эх-]161031 érzés elegyes, melly részint ked 
vetlen , részint kedves érzésböl áll. ``, 

1. Ã'erlvetlen e'rze'sbó'l: mert mikor a törvény 
adó ész a kötelesség’ fogalma álbal, az erkölcstör 
vénynyel ellenkezö hajlamainkat határok közé szo 
rítja, ezen megszoríttatásbó1unalmat érzünk, meri. 
meg kell tagadnunk harjlandóságainkat. 

2. Kedves e'rze'sbó'l: mert minekutána vétkes 

hajlandóságainkat az ész’ uralkodásának alája vetettl'ik ; 
akkor kezdjük érezni az erkölcsí törvény’ méltósá- 
gát , melly a maga Lekintetével törvênyt szab 616r11: 

rшь. -штык. ' 12 
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be, és kivánja, hogy annak mindenkor tisztelettel 
hódoljunk. 

Ekkor kezdjük érezni magas rendeltetésünket 
is , melly abban áll, hogylaz ész, zsínórmértékét e 
gész életünkben változhatatlanul kövessük. 

305. §. 

Ezen erkölcsi érzés minden emberben nagyobb. 
kisebb mértékben megvan. Valamint egy növényt 
nem lehet képzelni éltetö erö nélkül: иgy embert sem 
minden erkölcsi érzés nélkül. Darab ideig az erköl 
csi érzés elnyomathatik ugyan, de egészen ki nem 
aluszik. Innen a legnagyobb gonosztevőnek is van 
nak világos közei, mellyekben életmódja iránt ma 
gával számot vet , és gonoszsága’ utálatos voltát érzi. 

Az erkölcsi érzés bizonyos mértékben megvan 
a vad emberekben is, különösen a jog’ és jogosnak 
érzése (sensus iusti). Azt sem állíthatni, hogy a jó 
szivüség’ és emberi szeretet’ legkisebb szikrája sem 
volna bennök. Mert ha szintén aggott öregségre ju 
tott atyjokat agyon verik és; ezt- is roszul értett 
emberiségböl, és szánakozásból cselekszik. 

306. §. 

Az erkölcsi érzés hathatósan munkálkodik az 

emberi szivben. Ugyan is 
1. Az erkölcsi e'rze'st nem lehet megveszteget 

ni. Ha igazságtalan vagy gonosz tetteket mások’ tud 
tán kivííl vittünk véghez, ha büntetéstöl nem félünk, 



I. sz. Az ÉnzÉsEKnöL; 171 

belsö szégyentöl elboríttatunk, s a lelkismeret fel 
nem Qldoz bennünket. Helyesen énekli aköltö: 

--.- _prima haec est ultio’ quod se 
Judice’ nemo nocens absolvitur’ improba`quamvis 
Gratin fallaci praetoria vicerit urna. 

2. Az erkölcsi e'ŕze's töke'letes szükse'g’resseggel. 
jelenti ki maga't, Ugyanis a rény’ tisztelöit akarâ 
ъии]: ellen is tisztelnünk kell. 

3. Az erkölcsi e'rze's a gonoszokban is kijelelztç’ 
erejét; kik ha magok rosszat cselekesznek is mások 
ban a-hasonló vétket feddik, és kárhoztatják. ' 

307. 

Ha megvan is az emberben az erkölcsi érzés 
eredetiképen, szûkség ázt szorgalmatosan} müvelni. 
Ugyanis 

1. Az erkölcsi érzés’ kimüveltetése által emelte 
tik föl az ember ön becsének és méltóságának érzéî 
sére. Csak ez által leszen benne lehetséges az' ësz" ' 
és szabadság’ uralkodása. - 

2. Az erkölcsi érzés’ kimüveltetése nélkül a ne 
velés elö nem mehet. Ugyanis az erkölcsi érzés’ ele# 
vensége nélkül a legszebb tanítások, és íga'zságok is 
semmit érnek. ' 

3. Az erkölcsi érzés’ elevensége által emelked# 
nek fól az emberek a rény’ legfelsö fokára,- hogy» a 
hazáért , köz jóért , sf az emberi neшet’ boldogsága’ 
elömozdításaért nemes áldozatokat tegyenek. 

.A hon' és emberszeretet’ fényes példái , az er 
kölcsi érzés’ elevensége nélkül, soha sem álllíttattak 
volna fel. 

1”*L 
.I 
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30S. §. 
Az erkölcsi érzés’ müvelésére több eszköz van: 
a) Ha a hamis elvek és balitéletek, mellyek az 

erkölcsi érzést megvesztegetik, az emberböl -kiirtat 
nak. Ezeknek kiirtása pedig az ész’ felvilágosíttatá 
sa által esik. , 

b) Ha helyökbe józan elveket teszünk. 
c) Ha az igazság, emberi szeretet’ és nemes cse 

lekedetek, példái 'a növendékek, szívébe oltatnak. 
Ezek meggyökereztetik a szívben a rény’ tiszteletét, 
és` szeretetét. x .' » 

, 309. s. _ 
'Valla'sos e'rze'seknek neveztetnek, mellyeket 

lelkeinkben a vallásos hit gerjeszt föl. Ezek egy lát 
hatatlan „ örökkévaló, és véghetetlen lényre vitetnek, 
melly a világhoz , és emberi nemzethez azon viszony 
ban áll, meПyben az ok az okozathoz. x , 

Ezen érzések magokat azon tökéletesebb, vagy 
hiányosabb eszméhez és ismerethez szabják, mely 
lyet az ember magának a fő lényröl képez. 

Mentől tisztább, és tökéletesebb ezen ismeret: 
annál tisztább , és nemesebb a vallásos érzés is. Ha 
a»-vallásról_való ismeret csekély és nemtelen, mily 
lyen szokott lennigaz emberiség’ gyermeki állapot 
jаban; a vallásos érzés is nemtelen. 

- _ 31o. '§. 
' A vallásos érzések nemei: 
l _ l..Ha-az isten csak úgy gondoltatik, mint va 

lamelly hatalmas, és rettenetes lény, mellynek jól 
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tevö , -vagy ártalmas befolyása van az emberi soн 
ba: ekkor a vallásos érzés a szolgai fe’lelem’ és ret 
tege's’ érzése- - Ezen gondolkozásï'módjábòl származ 
tak a sokféle áышaть, mellyek által a pogányok 
isteneik’ haragját megengesztelni 'kivánták. 

2. Ha az istent egy mindenható, véghetetlen, 
és bölcs _lénynek gondoljuk: e vallásos érzés шм 
la's és ba'mula's’ érzésének hivatík. 

3. Ha jóltevö lénynek, az -emberi nemze}? kö 
zönséges atyjának gondoltatik: akko'r a vallásos 
érzés a szeretet’ és ha'ladatosságérzése. 

4. Ha sаeм lénynelgés az emberi пeщeй Ёör-К 
vényadójának gondoltatik, ki a maga szent törvé 
nyét az- emberek’ legaébe örökös hetükkel â'beí1jta; 

akkor a vallásps érzés az lerkc'ílmsi ala'zat'osság’ Ise’letes шлeм’ és ima'dá’s’ érzésévé magasodik. in 
5. Нa az is1:enî;’ az a'nyagi 

és erkölcsí világ’ ъeremt61ёх„'ёs'дgaаgдъёйъдвы,“ 
sziveinkben fe'lgerjed az isten ìгáпгaзгетепезёаёръ; 
gokban a ha'ladatosság , a 'szerencsétlen történetek 
köztt a be'kesseges türe's', és jövendö bizonytalan sor 
sunk iránt az istenbe helyeztetett erös és állandó bi 
zodalom. ушам ‘Вы „мы -ючЬтнГ 

с [ödhrö'lò :n: «zxßm'ìèxê 'À'aaiswbaâ -.1 l 
.Ãìxzm :y-ißalàlì'ac-bòm :im: 

' \'`--’. ë 

_1. `.'''.'i 
l- . «130' э ЦЁЭЁЗЭЛ" mâœœńpcß' = 
.(amf;eë:ï'’udlää) mdsgçjxudwhì - 
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Második szakasz. 

Az índulatokról. 

3 l i - §. 
Az indulatok (afï'ectus) az érzésela’ magasb ha- ' 

tóságai , mellyek minden eszmélést, és józan meg 
fontolást kirekesztenek. ' 

Az indulatok az elme’ és érzések’ hirtelen fel 

lobbanásai és felháborodásai, mellyek az értelmet 
és észt homályba borítják, mint a forgó szelek a 
napot. 

Melly szerint az érzések úgy vannak az indula-f 
tokhoz, mint a mennyiségek’ gyökerei a magok po 
tentiáikhoz. 

Az indulat cselekedetre való tehetséget (vis in 
potentia) tészen; az indulatosság kész tehetség az 
elmebeli felháborodásokra; az indulqtoskodás peйд 
az indulatnak tettleges kitörése. ' 

‘ 312. 

Az indulatok, minemüségökre nézve , kedvesek, 
kedvetlenek , vagy elegyesek. 

I. A kead1/esek származnak az örömböl, és an 
nak módosításait teszik. 

П. A Май/eдетe]: a) szomoráságbòl ‚ b) félelem 
böl, c) unalomból származnak. 

III. Az elegyeseltre vitetnek: a csodálkozás, 
bámulás , és a hévbuzgalom (enthusiasmus). ' 
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I. 

A kedves indulatok. 

313. 

- Az öröm azon kedves érzés, mellyet bennünk 
az elmult, vagy jelenvaló , vagy valamelly jövendő 
jónak képzete serkent fel. ' 

Az öröm maga magában csendes érzés, melly 
az ábrázatban és szemekben kevés jelek által mu 
tatkozik, s annyiban még nem indulat. De az öröm 
is, mint minden eröbeli mennyiség (quantitas in 
tensiva) fokonként növekedhetik, s néha azon ma 
gas pontra emelkedik, mellyen minden eszmélést 
kirekeszt; tehát indulattá válik , s mint illyen ve 
szedelmes leheta testi életre nézve. Ez ekkor esik: 

a) Ha ajó, melly az öröm’ szerző oka, igen 
nagy és fontos. 

b) Ha a jó váratlan és véletlen, p. o. ha egy 
szegény ember hirtelen meggazdagodik. 

c) Ha az öröm az alsó fokról a felsöre, min 
den .köz fokok nélkül, hirtelen fölemelkedik — a 
mikor a testi életet egy perczben ki is olthatja. 

Innen számtalan példák vannak arra,hogy a nagy, 
véletlen, és hirtelen öröm az embereket megölte. 

314. §. 
A remény azon kedves érzés,.mellyet valamelly 

jövendő jónak képzete okoz. A remény az öröm, 
módosításai közé tartozik. ' 
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A jövendö jònak elé'rése vagy bizonyos , vagy 
bizonytalan. - 

a) Нa Ыzon1уos , és ha a jövendö jó ránk nézve 
nagy fontosságu: a reménysç'g az indulat’ characte 
rét veheti magára. 

Ь) Нa a jövendö jònak elérése bizonxtalan: a 
reménység is ke'tse'ges és лунg/зaдaнии. Èkkor a 
lélek remény és félelem köztt szüntelen hánykodik, 
mint a szelektöl háborgatott tenger. A lélek’ ezen 
egymást váltogató fólemeltetése és benyomatása , ha 
sokáig tart, kinos Шapы, melly türhetöbb leszen, 
ha szinte a reménység egészen elenyészikis. 

Egyébiránt a reménység az élet’ gyámola,melly 
nélkül szerencsétlen körülállásokban az ember vég 
kép elcsüggedne. 

' 315. 9. 
Legrútabb neme az örömnek a ka'röröm ‚ melly 

közönségesen ellenséges érzés, és egyik aljas vonása 
:mz' emberi természetnek. 

'A kárörömnek täjbb fokai vannak: 
a) Elsö ‚' a más’ boldogságából és tökéletességê 

böl érzett unalom , mérges mosolygással együtt. Ez 
az irígy Ielkek’ tulajdona. - ' 

b) Magasabb fokon a mások’kárából, szeren 
csétlenségéböl és n.yomoruságából érzett gyönyö' 
l.ÜSég- l 

c) A legfelsö rangon ördögi , vagy pokolbeli 
örömnek nevezhetö , melly 'шeйrи; valaki a mások’ 
kinjaìból , és kinoztatásából érez gyönyörüséget. _ 
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Ezen embertelen indulat a vad, kegyetlen és 
megveszett lelkl'í emberek’ tulajdona. 

'.«Ãnävffn’üw II. 

A’ kedvetlen indulatok. mld.. 
94:30? ¿ff? 'i 

\ 

Elsö пишем’. 
:y K() 

»u А sza'rm'azd indulatok. 
316. §. 

A szomoruság egy olly kedvetler; érzés , me1y 
lyet vagy az elmúlt, vagy a jelen, yagy a jövendö 
rosszakból érzünk. Щ A szoinorus-ágból száf'mazó 
kedvetlen érzések közönségesen szenvedelseL-mal` ‚ 
vagy, ha nagyobb rangra emelkednek, fa'j'dalmak 
nak neveztetnek. »1.654 - 

Е kedvetlen érzés'ek külsö jelek által jelentkez 
nek, millyenek: a'pana-szòlkodás, siralem’és jajgatás. ' 

Ha 'a fаjdalom’könyezésre fakadhat', fëìijŕh'iilës't 
- érez a szív, szintúgy, mint az ég felderül, ha ïa' 

terhes felleg záporesöben'magái’f kiönti. ‘339’ Pim” 
. - i `- 

'Е L , ' ', . ' '"- ' (')Í'J'IS'I' 'l$" ' f- l, Expletur lacrymxs’ egerlturque ’1010 ‚Ь e' ` .Áxsmlv' ' '`' 
A szaívbeli fájdalom’Ae kiö'ntése ‚а életre 

nézve igen hasznos'.- гa az r'xïzseßgûgç'lçatik, :Sm'á 8.2177; »mi2 

vel -szümelen5 eme'szzti ,_ йздаa test1 élet-reüT лёд; -jeff _ читаю 
szedelmes lehet. „ . i 

.big 'galo' "lzlckìlQlniu.L -- ` ¿.032 
'www5-.i17- §wassefë€'f .sv;il 5?‘ 

A’ szomorúság, mint minden eröbeli nag`yság, 
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fokol'lként növekedhetik, mig a -legfelsöbb pont 
ra hág. ` 

.Ehhez képest különbözö neveì vannak. Нevez 
tetik buslakoda'snak; nagyobb mértékben keserú 
se'gnek; maid gyötró'de'snek, eme'sztó'de'snek; még 
nagyobban ba'natnlab és szz’vbeli fa’j'dalomnak. Leg 
felsö foka a bu’komorsa'g (melancholia) ,f melly 
egészen elnyomja a lelket, és minden örömet, 
minden reménységet kizár. Ez az embert végtére 
az elcsüggedésre juttatja. 

318. ё. 

А szomoruság’ és bánai.’ közönséges következése 
az, hogy az életeröt gyengíti,' s így az életet Рony 
nyasztja és lassanként megemészti. 

Különösen a mély bánat’ következései: 
1. Physical' tekintetben; a) a bánat nem hul 

lat könnyeket, hanem a szívbeli fájdalmat csak mély 
sohajtásokkal jelenti. Innen inkább eme’szti a testi 
életet, mint a’ szomoruság. b) A bánatban az ér 
zékek' megtompúlnak, a szív’ munkássága s az й: 
erek’ verése elgyengül. Mellyböl gyakran ájulás 
következik. 

2. Erk'o'lcsí tekintetben: a bánatos szivü em 

ber kerííli a derült'társaságokat; a vigság alkalmat 
lanságára van; magányba 'vonúl, hol a fekete és 
szomoru gondolatokkal szüntelen gyötri magát, --- 
és még élve, egészen a világra nézve meghal. 
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мышки czikkely. 

/ljè'lelemôó'l sza'rmazó indulatol.. 
f 

319. §. 

A .fe'lelem olly kedvetlen érzés, melly vala 
melly reánk következhetö rosznak képzetéböl szár 
mazik. 

A félelem is fokonként növekedhetik. Е nö 

vekedést a жиgeren, mikor a szélvész öregbedik,' 
egészen a hajótörésig, érezhet'o'képen lehet tapaж 
talni. ' 

Innen a félelemnek -— a nagyság’ különbségé 
hez képest — különbözö neveì vannak. Azon fo 
kon, hol minden eszmélést kìrekeszt, az indulat’ cha 
racterét öltözi magára. 

A félelem , ha csak érzés, ollyan , mint a ren 
des szél. Indulattá válván, a forgó szélhez hason 

 

lítható. 

320. ё. 

A félelem alant kezdödvén, fokonként növek 
szik, ahhoz képest, mint a félelmet gerjesztö 0k 
nagyobbodik; s e szerint a félelem neveztetik: 

1. Nyughatatlansa'gnak, ha a következendö 
rosz lehetségesnek képzeltetik. 

2. Szorongattata'snak, ha a lehetség nagyobb 
nak gondoltatik. 

3. .Irtóza'snak, ha a következö rosz erönket 
felül haladja. 
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4. Legfelsö foka a ke'tse'gbeese’s, ha a követke 
zö rosz gyözhetetlennek képzeltetik, elháríthatása’ 
minden reménysége -nélkül. Ebböl származlk a 
szenz/edó” Zemonda'sa, vagy magunk’ elszánása. 

Ezen kivül ha a félelem hirtelen és váratlanul 

okoztatik: íj'edse'gnek neveztetik. Ha oka bizony 
talan és titkos: re’mülefsnel'. ' l 

321. g5. 

А félelemnek vannak physicai és erkölcsi kö 
vetkezései: 

Physical’ következései: a) A félelem a 'test’ e 
rejét gyengíti. Innen egy felül a lélekzetvétel ne 
hezedik, más felül a’ test’ tagjai reszketnek és meg 
merevednek. 1’) А vér sebes'en és nagy erövel ro 
han vissza a szívbe. Innen származik a lestnek , ne 
vezetesen pedig az ábrázatnak elsápadása. c) Kü 
lönösen az дыму halálos betegséget okozhat, s а 
testi élet’ miíködéseit egy szempillantásban megál 
lithatja. 

Erkölcsi következései: A félelem és ijedség 
elveszi az elmének erejét. Ennél fogva - az elme'I 
munkáiban zavarodást okoz, a gondolkoz-ást, itéle 
tet, szemlélödést és beszédet megakadályozza. In- 
nen a félelemböl és ijedségböl könnyen elmebeli 
zavarodás következik. 

322. §. 

A szegyen olly kedvetlen érzés, mellyet ben 
nünk a gyalázattóli félelem okoz , a mennyiben é 
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rezve fogyatkozásainkaf, mások’ rosz itéletétöl s 
a megvettetéstöl félünk. l 

A szégyen növekedhetik fokonként és átváltoz 
hatik zjedsegfge', nevezetesen, midön hibánk nagy, 
ha az eddig tudva nem volt, s annak fölfedeztetése 
reánk veszedelmes következést húzhatna. 

Innen amagunk iránti megrettenésböl sokszor 
öngyilkosság következhetik. 

323. §. 

A szégyen származik a becsület" éi~zéséböl és 
féltéséböl. Innen ш1a]‹1onsága1еze]к:{\ " 

1. A szégyen jele az erkölcsi érzésnek, s 'ki tud 
szégyen'leni, abban még nem aludt ki egészen az 
erkölcsi érzés. 

2. A becsületérzés és a szégyen megoltalmazzák 
a rényt az elvetemedéstöl, mint a tövisek a rózsát. 
De a beesület’ és szégyen’ hamis képzete néha .nagy 
'gonoszságokat is szülhet, p. o. magzatölést. - 
' 3. A becsületérzés és szégyen kipótolja néha 

az elvek’ nem létét, s az embert sok hibás lépéstöl 
visszatartóztatja. 

4. A szégyen’ érzése egy kényes virág, melly 
könnyen elhervad. Innen ha valaki _en érzést, va 
lamelly gyalázatos ‘eы’ végbevitelére nézve, egy 
szei1 meggyözte: az ártatlanság szivéböl örökre el 
enyészett. '' ' 
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llßrmndik спине!» 

" Аз unalomból sza'rmazó indulatok. 

324. ё. 

Az unálom azon kedvetlen érzés , mellyet ben 
nünk a másoktól vett boszontások és méltatlanság 
gerjeszt, melly vagy szóval, vagy cselekedettel es-~ 
hetik. ' 

Az unalomnak is vannak lépcsöi. Ha az una 
lom az indulat’ tüzességére emelkedik: boszanko 
da's- vagy haragnak neveztetik. Mind a kettö a_ 
magunkon való uralkodás’ fogyatkozása. - _ 

Mind a boszankodásnak, mind a haragnak egy 
az alapjaft. i. a másoktól szenvedett méltatlanság’ 
eleven érzése: de különböznek egymástól müveikre 
nezve. 

A harag kifelé megyen és mind a test’, mind a 
lélek’ erejét nagy munkásságba hozza , h'ogy a meg 
bántónak ellent állhasson. 

A boszankodás nem ront ki, hanem befelé ve 
szi magát, hol az elmét szüntelen izgatja. Követ 

' kezöleg a boszankodás többet árt a testi életnek, 
mint a harag. A nagy boszuságból származhatnak 
rángások, láz, ájulás, Söt halál. ' 

325. g. 
A haraggal vagy zjedseîs;F vagy szelgyen van 

összekötve. _Innen, ki megharagszik, ábrá'zatjában 
vagy elSápad, vagy eltüzül. Elsö esetben megret 
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ten maga magától, nehogy az indulatok, hevétöl el 
ragadtatva, valami ollyat cselekedjék, mit később 
megbánhatna. Ettöl a felháborodásnak szempillan 
tásában lehet tartani. Második esetben, t. i. ha áb 
rázatjában eltüzül: a haraggal szégyen és félelem 
van összeköttetveQ Fél ugyan is, nehogy gyönge 
ségét, melly szerint a megbántönak nem tud ellent 
állani, mások észrevegyék. Ennél fogva a maga 
haragját elfojtja. Ettöl idővel lehet tartani. 

Midőn a harag’ kitörése meggátoltatik: mind 
a két esetben a titkos gyülölség, és boszuállás' ki 
vánsága fészkeli meg magát a szívben. 

IH. 

Az elegyes indulatok. 

326. §. 

A csodálkoza's’ érzését okozza mind az, mi a 
physicai és erkölcsi világban nagy, szokatlan, rend 
kivüli és váratlan , s mi képzelő erönket felül mul 
ni láttatik. 

A csodálkozás, érzése kedvetlen és kedves ér 

zésböl 'elegyül. Kedvetlen, a mennyiben megfo 
gásunkat akadályozza; Kedves, ha a nagy és rend 
kivüli tárgyak ismeretünknek tápláltatást szolgál 
tatnak. 

Ha a csodálkozás az indulat’ erösségeig növek 
szik: ba'mula'snak mondatik. A bámulás az ember’ 
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gondolatát, itéletét, szemlélödéseit és beszédét eвё 
szen rneggátoüa. 

Obstupui stcteruntque comae ’ et vox faucìbus haesit. 

327. §. 
A he'vbuzgalom (enthusiasmus) tüzes indulat, 

melly által az igaznak és a jónak eszméjét Юrek 
szünk megvalósítni. ` 

A hévbuzgalom’ felköltésére nem elég az érte 
lem, és ész, hanem arra'megkivántatik még az ér- 
zések’ és képzelödés’ elevensége, a becsület’ tüzes 
kivánsága, s a köz jó’ rendkivüli szeretete is. 

328. 

A hévbuzgalom a tárgyak’ különféleségéhez ké 
pest, különbözö néven neveтать 

1'. А valla'sos buzgalom a Nallásos igazságok’ 
terjesztésének buzgó kivánságában áll. Erre példák 
a világ’ különféle részeibe tett térítö missiók. 

2. А közönse'ges emberszeretet (philanthropia 
universalis), melly az egész emberi neшet’ boldog 
ságát és tükéletesedését törekedik elömozditni. 

3. А különós embersz'eretet, egyes esetekhen; 
melly magát a veszedelmekben való segedelmezés 
által mutatja ki. ' `"‘ ` 

4. A haza’ boldogsága-, szabadsága- és függet 
lenségeért való buzgóság, melly az emberrel világi 
szerencséjét, söt életét is kész feláldoztatni a ha 
záért. 



NEGYEDIK KÖNYV. . 
A KIVÁNÓ És AKARÓ TEHETSÉG. 

._-.-,_ 

Első szakasz. - 

А L-ivánó tehetség, alsó a'ga. 
'I’ 

A kívánásnak és az akaratnak 

természete. 

329. Ё. 

A kíva'na's lelkünk’ azon iparkodása, mellynél'' 
fogva képzetei’ és gondolatai’ tárgyait megvalósítni 
igyekszik. - 

Ezen tárgyak által a kivánó a maga kedves ál 
lapotját megtartani, a kedv/Ietlent ellenben elfordítni 
igyekszik. Ha pedig a kivánás valamelly jövendő 
kedves dolgot tárgyaz: szinte törekszik azt elérni; 
ha "a- jövendő dolog kedvetlen: annak megjövetelét 
akadályozni. 

330. ё. - 
Az uta'la's ellenkezője a kivánásnak. Ez által 

vagy valamelly tárgynak, vagy valamelly- kedvet: 
PHIL. ANTHR. - 13 
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len' állapotnak lételét törekszünk megakadályozni, 
következöleg azt‚ mi kedvetlen, elf'ordítni. 

A kivánás hasonló 'a vonzó -‚ ai utálás avissza 
taszít’ó eröhez. Valamint a physicai világban a von 
zó és taszító eröböl származnak minden jelenések: 
úgy az erkölcsi világban a kiváná-s` és utálásbòl. } 

331. §. 
Valamint az ismerö, úgy a kivánó tehetség is 

alsóra és felsöre osztatik. 
1. Älsónak vagy e'rze'kínek neveztetik akivánó 

tehetség, ha vagy a Iredves és gyönyörúseges, vagy 
a hasznos határoztatik me". 

2. Felsó'rzek‚ vagy o/rosmzL` neveztetik szoros 
értelemben akkor, midön akaratunkat erkölcsi esz 
mék és elvek által határozza cselekedetre. 

332. §. I 
A kivánó tehetségnek három lehetséges tár 

gya van: 
1. Mi kedves és gyönyörůse'ges ; ellenkezöje a 

Ícedvetlen. 

2. Mi hasznos; ellenkezöje a' ka'ros és (21' 
talmas. ' 

3. Mi tisztesse'ges., vagy a'ltçzla'nos jó (hone 
stum, 'seu bonum absolutum); ellenkezöje a ru’t, 
vagy gyalrŕzatos (turpe), meПy a'ltala'nos тащит 
(ma1пm absolutum) is neveztetik. 

ззз. §. 

Ennél fogva a kivánó tehetségben is három 
iráhy megkülönböztethetö: 



1. sz. А KIVÁNÓ TEI-IETSÉG’ ALsó ÁGA. 187 

a) А cse1e1тvб e'rze'lcz'se'g (sensualitas practica), 
mellynek közvetetlen tárgya a kedves és gyönyö-` 
rííséges. 

b) A cseZek11б e'rtelmesse'g (ìntellectualitas pra 
Ctica); tárgya a hasznos vagy ka'ros. 

c) A cselekvó’ e'sz (ratio practica), tárgya a 
tisztesse'ges vagy az a'ltala’nos jó. 

334. §. - 
A cselekvö érzékiség’ munkássága a kedves ér 

zéseket megnyerni, a kedvetleneket pedig eltávoz 
tatni törekszik. 

Itt mé" 'nincs szó a reflexióról, mert egyed'ül o 

csak a kedves és kedvetlen érzések által határozta 

tik meg. 
' ’ .. 1 ’ A cselekvö érzéklseg’ torvénye: Erze'kz ter 

me'szetünkne'Zfogz/a ахt, mi L.eclves e's gyönyörúse’ 

 

ges, kiva'njuk 5 ellenben, mi keduetlen e's fa'j'dal 
J ÍD mas ‚ kiva'njul? eltrivoztatni. 
"wi. 

335. 

A cselekvö értelmesség nzon tehetség, melly a 
cselekedet’ hasznos vagy káros következéseit Гoтo 
lóra veszi, s miuket a cselekedetre vagy a haszon) 
nak, vagy a ka'r/zak képzete és reménysége által 
határoz. 

Ezen tehetségr már az' értelem’ szemlélödésénél 
Гoшa dolgozik. _ 

Törvénye: Értelmes terme'szetünkne'l [oднa 
azt, mi hasznos, kiva'lzjuk : mi ka'ros eё йrбaДтas, 
Ã'erúljük. 

13 * 
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336. §.l 
Ha a kivánò tehetség egyedííl az érzéki ösztö 

nök, azaz , a keф’es és kedvetlen érzések által haf 
tároztatik, legkisebbet sem tekintve a eselekedet’ 
jó vagy rosz követk‘ezéseit, a'llati ke'nynek (arbitri 
um brntum) neveztetik. 

Нa pedig a kivánó tehetség az értelem’ Рoтoш 
sa és szemlélödése által határjoztatik meg, követke 
zöleg a cselekedet’ következéseit fontolóra veszi, 
emberi vagy e'rtelmes akaratnak (arbitrium huma 
num , seu ratìonabile) neveztetik. 

331'. ё. 

A cselekvö, vagy törvényadó ész (ratio practi 
ça) azon tehetség, melly a maga törvényadó-tekìn* 
tepér'lél és hatalmánál Гoрa szabályt alkotz s a ¿sev 
lçkedeteknek csupán csak belsgö jóságokra ñgyelmez, 
k'övetkezöleg tölünk azt kivánja, hogy cselekede 
ъeйтk az erkölcsi törvényn'ek mind beu’íjével, mind 
lelkéyel egyezzenek. 

Ha' çselekedetünk az erkölcsi törvény’ lelkével 
Qgyezik: а cselekedetet tökéletes szükségességgel 
parancsolja —— ha szinte nem volnának is anna]: 
ránk nézve kivánatos következései.. Èllenkezö esei;-- 
ben teljes szükségességgel tilalmazza aж, bái1 hanagy 
haszon háramolmék is belöle reánk. 

Innen az emberi .eszes`természet’ törvéńye ez: 
Ещe; ¿.5 erkölcsi terme'szetün/cne'l [однa helyben 
маю/111}r e's kiva'lzjuk, mi tisztesseges e's мaт” 

Q 
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jó, s mik gyala'zatosak, e's önmagokbnn ŕólszdl', 
helyben nem hagyjuk, só’t ka'rhoztatjuk. 

I'Í» 

'A’- sz'envede'llñëlá. ' 

338. 

А kiyánságnak különbözö módóäíiiáäái' s annál 
fogva neveì is- vannak: 

1. A kivánság neveztetik oдa/тыnak (deside 
rium, ha valamelly jövendö dolgot tárgyaz, melly..~ 
nek nem birása ránk nézve szenvedés. 

2. Hajlandósa'gnçzk ‚ ha e kivánság hosszas 
szokás által bennünk kész tehetséggé vált. A hai 
landóságnaki felsöbb foka eró’s hajlandósa'gnak (P1-0-. 
pensio) neveztetik. 

3. Szem/edelemnelŕ (passio) ha a kiváhság ben 
nünk tartós , és uralkodó. ' 

A. mint van a: érzés az indulathóz, úgyvan a 
kiv'ánság a szenvedelemhez. A szenvedel'em’ legfelsö 
foka kórnak (libido, Sucht) neveztetik. 

339. ' 

Az indulatok és szenvedelr'nek a következö 

pontokban kl'ilönböznek: 
il. Az indulatok tüzes és hirtelen v'aló felhábo 

rodások , mellyek kevés ideig tartanak. A цeпи/e-~ 
delmek pedig tartös hajlandóságok, mellyek idövel 
mély gyökeret vernek a lélekben. Az indtllatok az 
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érzö —, a szenvedelmek a kivánó tehetségre tar 
toznak. Y 

2. Az indulat hebehurgya, p. 0. a harag; a 
szenvedelem pedig idöt veszen' „дagать, és lass-an 
fontolgat , p. o. a boszuállás’ kivánsága. 

3. Az indulat az embert csak kevés idöre foszt 
ja meg;r szabadságától, a szenvedelem néha örökre. 

4. Az indulat ollyan , mint a 1öp01" fellobba 
nása, mellyböl néha, a cselekvö’ akaratja ellen is, 
iszonyatos gonoszságok származnak, p. o. gyilkos 
ságok: a szenvedelmes ember a ‚доnosит; elvböl 
cselekszi. Az indulatossággal tehát összefér a’ szív’ 
jósága: a s'zenvedelemmel annak veszettsége van 
összekötve. 

' 5. Az idulatok úgy dolgoznak, mint az árvíz, 
a szenvedelmek, mint a csendes folyó vizek. Az 
índulat a testi életre nézve ollyan, mint a gutaütés: 
a szenvedelem száraz betegség. 

A szenvedélyes embertölinkább félhetni, mint 
az indulatostól. Egyébiránt az indulatosság és szen 
vedelem ritkán találtatnak ugyan azon egy személy 
hen. ..-- 

340. ё. _ 
A szenvedelmek vПetneй: - 
1. Szeme'lyekre. A személyek iránti szenve 

delmek erednek: a) szeretetböl; b) szeretetlen 
ségböl. 

2. Bízonyos tdrgyakra, millyenek a külsö jók, 
a szabadság, becsület, rang, méltóság, hatalom. 
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НА a szenvedelemmel indulutosság’ Ищeт: 
összc, tiizes szenvedelemnek neveztetik. 

'1) A személyek irántiszenvedelmek. 

Elsö czikkely. 

А szeretetôó'l sza'rmazóL'. 

341. 

Álapja minden szenvedelemnek az önszeretet 
(amor proprius). Hogy magunkat szeressük, ezt 
:lz ösztönt belénk a lermészet plántálta; követke 
zöleg ha teŕmészet-es határok köztt marad, áŕlatlan 
ösztön. 

De ez az ösztön el is fajulhat, és a szenvede- ' 
lem’ characterét öltözheti magára. Illyen 

’1. А magunl," val,` szeretete, гagy az ö/Lzo" 
magaszeretet , mellynél fogva ön tökéletességeinkct _ 
a valóságnál nagyobbaknak képzeljíik. Ebböl, mint 
credcti forrásból származnak más szenvedelmek, 
p. o. a hiuság, kevélység, fenhéjazás, nagyravá 
gyás, stb. 1 

2. Ад: önkórsdg (solipsismus), mellynél fogva 
egyedül magunkat tartjuk ön czéloknak, mińden 
más embereket peф; úgy nézünk, mint csupa esz 
közöket személyes czéljaink’ és haszn'unk’ elömoz 
dítá'sára. Innen származott a zsar/zoksa'g. 

_ 342. ё. 
A maщnйк’ természetes szereletével me1-61,011 

n 

ellenkezik : 
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1. А magunk’ önke'nytes ronga'la'sa e's “nифт, 
mellyet nem csak a" müvelt, hanem a vad népek 
köztt is hehet tapasztalni. Ennek alapja a tudatlan 
ség, a felhevült képzelődés, a csalfa vallásos kép 
zetek, s a vakbuzgólkodás. 

2. А Sza'ntsza'ndékos öngyilkosság. Az ön 
gyilkos nem a lételt gyülöli, hanem csak szeren 
csétlen jelenvaló állapotját kivánja változtatni, és 
jobb állapotra átlépni. Fel lehet tenni, hogy az 
öngyilkos nagyobb, kisebb mértékben meg van el* 

rr, mejeben háborodva. 
343. 

A második szenvedelem a nemi szeretet (amor 
sexualis), melly a más nemen levő személy’ töké 
letességeinek látásából származik. 

A nemi szeretet könnyen fölemelkedik a szen 
vedelem, tüzességére, és néha dűhösségig megyen. 

‘' Ezen állapotban a szerelmes nem látja többé a sze 
retett személy, hibáit és fogyatkozásait. 

A nemi szeretet megnemesíttetik az által, ha 
a szeretett személy értelmi és erkölcsi tökéletességeí 
által határoztatik. Ez a szeretet nem olly tüzes, 
mint az, melly testi kellemek által gerjesztetik fel: 
de tartósabb, és mégakkor is megmarad, mikor 
a külsö kedvesség rég elhervadt. 

i 344. l 
A harmadik szenvedelem a szülők’ szeretete 

gyermekeik iránt. Ez ugyan nem hozza magával 
szükségesképen a szenvedelem’ bélyegét, de néha 
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még is fölemelkedik a szenvedelem, tüzességére, mi 
kor u szülők gyermekeik’ tökéleteségeit a valónál na 
gyobbaknak képzelik , s hibáikat épen nem látják. 

345. 

Hogy a szülők gyermekeiket szeressék, a ter 
mészeti ösztön, munkája: de azzal sokféle homályos, 
vagy tiszta reflexiók is csatlódnak össze. 

1. A szülők úgy nézik gyermekeiket, mint őn 
testök’ részeit. 

2. Örvendenek annak, hogy lételök gyerme 
keikben megszaporodott, kik által nevöket a mara - 
dékra által bocsátják. 

3. Ide járul a szülők’ emberisége és szánakozá 
sa a gyermekek’ ügyefogyott koruk iránt. Ezen ér 
zést ajó szivíí szülőkből soha semmi változás egé 
szen ki nem törölheti. 

4. Része van e szeretetben a jövendő erőtlen 
ség, meggondolásának is. Ugyan is a szülők gyer 
mekeiktöl öregségökben természet szerint, hálada 
tosságot , oltalmat és segedelmet várnak. 

Neveli még e szeretetet a hosszas szokás, s azon 
gyönyörüség, mit a gyermekek szülőiknek okoznak. 

346. §. 

A gyermekek, szeretete szülőik iránt kimutatja 
magát: i 

1. Úgy mint ha'la’ e'rze'se, melly cselekedetben 
nyilatkozik a szülők iránt, mint a kiktöl testi lételö 
ket, világi szerencséjöket, és boldog'ságokat vették , 
és kiknek dajkálkodó kezeik köztt növekedtek fel. 
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2. Mint tisztelet, e'rze'se. T. i. a gyermekek a 
szülőktöl nem csak testi, hanem erkölcsi lételöket, 
és formáltatásokat is vették; minél fogva tisztelettel 
tartoznak irántok viseltetni. 

3. Mint bizodalom. T. i. a jó szivíí szülőkben 
soha sem alszik ki gyermekök iránti szeretetök; mi 
nél fogva a gyermekek is mindenkor bátran bízhat 
nak az atyai és anyai szívhez. 

Második «лишен. 

fl szeretetlense'gből sza'rmazó szenvedelmek. 

347. §. 

I. A gyú'lölse'g mindenkor ellenséges indulatból 
származik. A ki mással annyira ellenkezik, hogy 
annak még csak neve és képzelése is minden érzé 
sét felforralja; jele , hogy gyíílöli őt. 

A szeretet és gyülölség köztt a különbség ez: 
1. A szeretet mint együttérzés дasшиe/2011311 

latkozik, a gyíílölség mint ellenérzés, ellenszenv. 
2. A szeretet egyesülni kiván a szeretett sze 

mélylyel: a. gyülölség megválni. 
3. A szeretet gyönyörüséget érez mások, töké 

letességéből; a gyülölség a mások, boldogtalza1nsá-î- 
gából. I ' 

348. §. 

II. Az irigység ésiirigykedés a mások, boldog 
’ ságából, és tökéletességéből érzett unalom. 
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Ha ez érzés csak az unalomban határozódik, 
irígyee'gnelz' neveztetik; ha vele mások’ bit'tokának 
ohajtása ‘ár, neveztetik irigyle'snek. Az irigylésnek 
külsö jelekkel esett gyakori kijelentése íriggykede's. 

Ha az irigység másolk’ becsületének sértésére 
becsmérlésére és rágalmazására fakad ; kaja'nságnak 
(livor) mondatik. ' . 

Az irigységnek lehetnek tárgyai: a) A külsö 
jók , szerencsénk és világi boldogságunk. b) 'I‘öké 
letességeink és érdemeink, mellyeket az irigység 
úlgy kisér', mint a testeket az árnyék. 

' 349. ё. 
III. A {виkимым}; abban áll, ha az együttér 

zést, az emberi szeretetet , és jóakaratot csak azа]: 
ra szorítjuk, kik velünk a vérség’, nemzetiség’ és 
vallás’ szorosabb kötelei által vannak összekötve. 

Ellenben az ellenkezö felekezeteknek tüzes buzgô-` 
sággal kivánunk ártani. 

Innen származik a különbözö vallásos felekeze 

tek köztt uralkodó örökös gyülölség is, nem cнak a 
pogányok és a keresztyének köztt, hanem ottan ot 
tan a keresztyén felekezetek köztt is. Innen a val 
lásbeli üldözések. ' 

35o. §. 
IV. A boszuva'gy azon ёгyönyёrйsёёг ‚ mellyet 

valaki a megbántón vett 'elégtételböl veszen. Ez a' 
gyülölség’ legfelsöb mértéke, melly az ártás és Ш 
dözésekben mntalkozik. 

Az együttérzés és boszuvágy két ellenkezö sá 
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rQk. Az elsö az emberek’ boldogságát elömozditni , 
az utolsó azt lerontani törekszik. ' 

A boszuállás lehet: a) Fontoló, ha a megbán 
tást alkalmatos idöre halasztja. b) Titkos és elrejtett, 
melly a baráts'ág’ álorczája alá rejtezik. c) Alaéson , 
ha egy hatalmas egy szegény embert üldöz. 

351. ё. 
V. A гonosа-sидvтe; (maНЫa, Bo'shaftigkeit) 

a mások’ szenvedéseiböl és kinjaiból érzett poko1 
heli öröm. 

Ez az emberi érzés’ tökéletes következése,melly 
a mások’ kinzását czélul teszi magának, mёьг akkor 
is midön legkisebb bántás által sem ingereltetik. 

Ezen gonosz-s'zívüség il. feneség a hosszas ke 
gyetlenkedésböl származik, az arra való nagy hajlan 
dóság az eîlmebeli megháborodásnak jele. 

Voltak szörnyetegek, kik az emberek’ Юnoшa 
tásából Édes gyönyörüséget éreztek, mint Tiberius , 
Caligula , Nero , Demitian , Pizarro. 

115A tárgyak iránti hajlandóságok. 
352. 

Azon tárgyak ‚ mellyek iránt az emberben ural 
kodó hajlandóságok lehetnek , a következö pontok 
alá mehetnek: testi gyönyörüség; vagyon ,' vagy kül 
s6 jó , tisztesség, becsület, rang és méltóság;szabad- 
ság; hatalom és uralkodás. 

353. §. 
I. A gyönyörkór alatt lehet érteni mind azon 
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uralkodó hajlandóságokat , mellyeknek tárgya és 
czélja a testi gyönyörüséggel élés. Ide штык: 

1. A fala'nksa'g, melly magát az eledelekkel 
mértékletlen élésben mulatja ki, s vagy az @lede 
lek’ тeти/l'seзeт (torkosság), vagy kúlönfe'lesegëre 
vitetik (nyalánkság). 

2, Az italkór v. iszákosság, melly az életmüvek’ 
kedves illettetéséböl, s a hosszas szokásból szár-ma 
zik.. 

3. A bujaság és feslettség, melly a nemi ösz 
tön’szertelen és tilalmas kielégítésében áll. Mind ezen 
hajlandóságok , ha uralkodókká lesznek‚ leszállítják 
az emhert emberi méltòságábòl s az oktalan állatok 
kal egy rangba teszik. 

35.4. §. 
A ke'j'vada'sza's’ösztöne, az emberben természe 

tes és ártatlan ösztön. De uralkodó hajlandóság vál 
ván belöle, néhai csaknem a dühösségig megyen. 

Ide tartozik különösön a ja'te’kkór, melly leg 
nagyobb ingerrel bil` minden egyéb illy ösztönök 
köztt. -Ez inger pedig az idö'töltésb'o'l érzett gyönyö 
rüség’ n.yervágy’ a remény és félelem’ egymást 
érö kedves változása. 

- A játékkórság, kövelkezéseire nézve olly ör 
vény, mellybe a drága idö , szerencse , becsülct, es 
'az erkölcsi character temeltetik el. 

A játékkór megvan amüvelt пeщzeт]: köztt, s ál 
tala néha a tehetös emberek is utolsó szíikségre utnak; 
de megvan a ml'iveletlen népeknél is. Az indiai Ar 
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chipelagusban az indusok a szerencse játéknak fel 
áldozzák minden javaikat , gyermekeiket, feleségei 
ket is. Egy Nola nevü király Sumatra’ szigetén or 
szágát és szahadságát koczka által vesztette el. 

355.' g. 
A vagyon’ szeretete és kivánsága az emberben 

természetes hajlandóság;- de az elfajulhat ocsmány 
szenvedelemmé , meПy sem a tiszteségesnek ‘5s.11 
lendönek érzése-, sem a kötelességek által nem mér 
sékeltetik, s akkor vagyonkórnak (libido habendi) 
neveztetik. 

A vagyonkór két formában jelentkezik: 
1. Mint szerze'skór, melly a gazdagság’ esztelen 

összehalmozásában áll, néha minden okos czél nélkül. 
2. Mint a szerzett gazdagscíg’ megtarta'sa'nak 

kórsa'ga , meПy kölönösen fösz/dnyseg'nek nevezte 
tik Ennek nem az czélja, hogy a gazdagsággal éljen, 
hanem hogy birja , minden czél nélkül. 

A fösvénység’ fokai: 
1. Szúkmarkusa'g (tenacitas), melly a költsé 

get csak az elkerülhletetlen szükségekre szorítja. 
2. Fuharsafg , melly még a szükséges költsége 

ket is a lehetöségig megszoritja; és zsugorísa'gnak, 
v. zsobrákságnak neveztetik , ha ki a legkisebb költ 
sëg’ kiadásàban is a szörszálhasogatásig pontos, és 
epekedö; piszkossa'gnak , vagy .szennyes [дsа/eду 
seîgnck ‚ Inelly ocsmány , és alacsony cselekedetekre 
is vetemedik. ' 
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356.5. 
A pénz’ szer'etete’ egy neme a vagyon’ szerete 

tének, inelly különösen a pénz’ birtokát irányozza. 
Ez magában még tiszteséges lehet; s meàr kell töle 
különböztetni a pe'lzzkórt, melly különbözö formák 
ban jelentkezik: a) mint a pénz’ látásából -—, b) 
mт annak számlálgatásából származó gyönyörüség, 
c) mint a pénzdüh, mellynél fogva a fösvény vad 
gyönyört érez , ha a pénzt csak meg,r is illetheti, vagy 
abban magát megheverheti, mint Suelonius irja` 
Caligula Császárról; Novissíme contrectandae pecu 
níae cupidine incensus ‚ saepe super ímmensos aи 
rеorит acervos .spatiosissimo dgß'usos loco, et nu 
dis pedibus spatiatus, et toto torpore aliguamdiu 
volutatus est. 

357. ё. 

A Ьeиёёуёe}; magunknak mások felébe emelése 
azok’ megvetéséveLA kevélység’ alapja a vak ön 
szeretet , minél Роgю a kevélység már kdrsa’g. 

A fen/ze'j'azds a közönséges kevélységtöl fokra 
különbözik, és neveztetik pufï'adt és felfuvalkodott 
kevélységnek , daga'ëynak, pöfnek. Bélyegei 

1. A fenhéjazó az önszeretettöl megvakíttatva, 
magának véghetetlen nagy érdemet ' tulajdonít, de - 
mellynek csak a külsö rangban van alapja. 

2. Másoktól szoros jog szerint megkivánja, hogy 
_képzelt nagyságát megismerjék, és öt, ön becsök’ 
megtagadásával is tiszteljék. Következöleg másoktó1 . 
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meghunnyászkodásl, földig megalázódást és porban 
csuszást kiván. 

3. Ha mások megvonják töle a tlszteletet: bo 
Szankodik ‚ és feltüzül. 

Az illy kevélységben bizonyos visszataszító erö 
van , melly a ’_sziveket magátòl elidegeníti. 

358. _ 
A becsület’ szerelete'azon tisztesség’ kivánása , 

mellyet más emberek iránpunk; személyes tökéle 
tese'fgeinkért,' szóval, vagy cselekedettel jelentenek 
ki. Hogy illy megbecsültetést szeressünk, termé 
szetes dolog; Nem lehet ugyan is senki 0115r elvete 
lmedett , hogy a mások’ róla való jó , vagy rosz vé 
lekedését számba ne vegye. 

A becsület’ szeretete azonban szenvedélylyé iS 
elfajulhat, mellynek már az elve sem tiszta , és ne 
mes. Illyen 

1. A татg, meПy már meg nem elégedvén 
.önbecse’ érzésével, s a mások’ jó vélekedésével ‚ a 
dicséretnek ,_ hírnek, és másoktóli magasztaltatásnak 
örvend. l 

2. A nagyrava'gya's, a tisztességnek mintegy 
szomjuhozása, melly kivált annak külsö jelein kap 
kod , millyenek a czímek, megkülönböztetések, rang, 
méltóság, hivatalok. A nagyra vágyó nem a valódit 
keresi , hanem a külsö fényt, és tetszést. 

3; A nagyravágyás’ legfelsö foka a becskór, 
melly már épen nem veszi számba ‚ akár igazságos , 
akár igazságtalan eszközökkel érje el czélját. 
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A nagyravágyásnak egy különös fa'ja a Íu'rszomj 
v. dicsvdg , melly a hírnek és dicsöségnek tüzes 
kivánsága. 

359. '§. 

A szabadság’ 'természetes ösztöne és szeretete 
minden emberrel vele születik. De ezen ösztön néha 

szabadsa'g-kórra'fajúl, melly minden polgári 'rend 
nek s a szabadság’ igazságos megszoríttatásának el 
lensége , s {Нy végre sem egyéb, mint fejetlensegrç 
törekedés, politicaifanatismus, mellynek alapja a 
roszul éi'tett szabadság ‚ és egyenlöség. Legtöbb 
néptámadások e forrásból vevék eredetöket. 

360. §. 

A hatalom’ és uralkodás’ ösztöne is természetes 

ösztön ‚ és magában lehet igazságos és tiszlességes , ha 
bölcseséggel , s az akarat’ jóságával van egybeköttetve . 
De ezen kivánság betegséggé is fajulhat, melly ural 
kodz'as-kórság v. önke'nykórnak neveтeй]; ‚ midön 
máspkon eröszakos, határtalan, és szabad kény'sze 
rinti hatalmat kiván gyakorolni. 

Innen az önkény’ kórsága 'annyi , mint zsarnok 
ságra törekedés. Minden zs'arnok Calìgula’elvét tart 
ja: Memento, omnia mi/u' in omnes licere. Е szen 
vedelem’ egyik neme a hódz’ta's’ ‚Иди, щeПy sze.. 
rim; némelly uralkodók az igazi nagyságot és dicsö 
séget nem a népek’ boldogitásában, hanem véres 
háborúk és népek’ hódoltatásában keresilv-Íhonnan 
eleitöl Рoтa véghletetlen sok i'osz áradott 'az'' emb’e. 

PHIL. -штык. 14 
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ri nemre. Illy hódítók voltak Alexander, Cae 
sar, Atila, Napoleon. 

Második szakasz. 

/I kiva'nu' tehetseg’ [Лаб a'ga. 

361. 

A kivánó tehetség’ felsó'nek vagy akamai: ne 
veztetik , midön az akarat az ész’ eszméi és elvei ál 
tal határoztatik cselekedetre- Következöleg midön 
cselekedetünk’ zsinórmértéke zsinòrmérték lehet 
minden okos teremtésekre nézve. 

362. 

'Az ‘erlu'i'lcsí szabadság , vagy a'ltala'rzos önke' 
n_yesseígT az embernek azon tehetsége, mellynél fog 
va-elhatározásain tökéletes uralkodása lehet, az ön 
szeretet’ hatalmát eszmék és elvek által meg,r birja 
gyözni, -s magát cselekedetre egyedül az ész’ pa 
rancsolatja szerint határozhatja. 

A törvényadó ész’ ezen tulajdonsága 61216" 
„щушмsnшъ (autonomia) neveztetik, melly sze 
rint az ész egyedül a maga törvényadó tekinteténél 
fogva .'nekünk ̀ törvényeket szabhat. 

Ha az ész’ 'törvényadása iránt kész engedelmes 
séggel viseltetünk: egyfelül szabadságunkat nyilal. 
koztatiuk ki, másfell'il pedig magunknak erkölcsi 
érdßmet szerzünk. 
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363. 

Az erkölcsi szabadság’ alapja az erkölcsi Юr 
vény’ öntudatában van. Ugyanis a mi lelkünkben 
levö erkölcsi törvény néńlelly cselekedeteket töké 
letes szükségességgcl parancsol; másokat pedig ti 
lalmaz. ЕМ minden ember érzi magában. 

Az ësz és lelkismeretnek ezen kimondásából 
szükségeskép következtetünk a cselekedet’ lelietséges 
voltára, azaz: a szabadságra. Мert ha erkölcsi s2a 
badsággal nem birnánk, az ész’ parancsolatja, és ti" 
lalma tökéletes ellenkezést foglalna magában. 

Innen az erkölcsi törvény’ öntudása az erköl 
csi szabadságra nézve ísmeret’ elve (principium co 
gnoscendi). 

364. §. 
Erkölcsi raôszolgasa'gnak névezzük az ember` 

azon állapotját , me1lyben a testi kivánságok és 
hajlandóságok megrögzenek, s az érzékiség’ hatal 
ma az ész’ erejét megtöri. ' 

Ha a kivánságok és hajlandóságok az éslz’ ereje 
által töblié meg nem szoríttatnak , nem mérsékeL 
tetnek: tökéletes uralkodást ńyernek az emberen; 
s minél nagyobbat , annál kisebb leszen a szabad 
ság’ ereje. 

 .563 zA  ’taraka  iegésseteléköt  :keze
l. Ilz (illandósrig. Állandó az akarat, ha min 

rlenkowugyan azon @gy czélnak -cle'n'ésére intéztetik. 
Ennek csak akkor van becse; rr'l-idö'n a czél az el* 

14 ‘у’ 
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` kölcsi törvénynyel egyezik, és ezt a czélt jó 'eszkö 
zök által törekedik elérni. 

2. A szildrdsa'g. Erösìszilárd az akarat,ha sz'ám 
ha nem véve az akadályokat, és veszedelmeket, az 
einher mégis teljesedésbe veszi akaratját. 

Ennek nagyobb foka a'll/zatatossa'gnak` nevez 
tetik, millyen volt péld. Regulusban. Átgui scie 
bat, quae s”)! barbarus дoдo)' pararet tormenta. 

_ 366. §. ` 
А; ы- és hamis ámmawsság’ különbözö lépcsöi 

és nevei: i 

1. A makacssa'g (pertinacia), melly szándéká 
tól még helyes okok által sem engedi magàt clmoz 
dittatni. Midön ezen makacsság az ismeretekre, és 
elvekre viteli ki logical' önkórnak (egoismus logicus) 
neveztetik. Így hajdan Abaillard Péter: Si omnes 
patres sic —- at ego non sic. 

2. A konoksa'g (pervicacia). Konok az, kinek 
akaratja kemény, és hajthatatlan, ki akaratját bár 
mibe kerüljön, megvalósítni eröködik. Ennek kö 
Zelebbi példája II. Mahmud Zultán. 

3. Mega'talkodottsa'g (obstinatio animi), ha 
kézzel foghaló okok által sem engedi magát 32:11:1 
dékai- s érlelmétöl elmozdittalni; mint azon barát, 
ki Copernicus’ rendszere iránt semmiképen meg 
Dem akart gyözödni. Mikor azt mondották, hogy 
nézne Ъe a távcsöbe, s legottan meg fog gyözödni 
annak igazsága f'elöl ezt felelte; Í/¿L'a'bb Öele sem 
ne'zek, hogysem meggyözöá'em. 
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367. 

C’Ímractert (szilárd lelkületet- v. szlvbélyeget) 
tulajdonitunk annak, ki a maga elhatározásai és cse 
lekedeteiben az ész’ szoros, és változhatatlnn elveit 
követi; s illy ember elllatározásaiban állanfló. A ki 
ellenben hullámzó érzéseit követi, ingatag és szün 
telen változik. 

l 36s. ё. 
A character: 

1. `Neveztetik jónak, hla az ember’ személyes 
elvei az erkölcsi törvényböl, vagy a kötelességekî 
változhatatlan zsinórmértékéböl folynak. - n )n 

2. Rosznak, ha az ember’ vezéi'elvei haszon 
keresésben v. Önzésben allapszanak. 

3. Neha neveztetik ńagynak, és fense'gesnek, 
ha törekedégei’ tálîgya az)l e1ìlberi nemzet’ boldog 
ságának, tökéletességének elömozditása; teluit egy 
fellil az igazság’ felvilágosodás; v'al'lás’ és törvényes 
szabadság’ terjesztése , másfelöl a 't'ejvelygésî bajl’iona, 
Юt’ ’ ’s ' ksá ’ost'oml's- ._ 90 etseg e ZSal. no g 1 а а чае} las 

`- тЛЫхщгдщнЮ! 



ÖTÖDIK KÖNYV. 

AZ ЕМВЕШ LÉLEK’ KOBTANIA. 

 .963 А ’kelél  egésgeteb  ttala  :küjtré
1. Azon állapotot, mellyben a lélelmek Yagy 

minden , vagy némelly tehet-ségei a természettel el 
lenkezö irányt vesznek , következöleg munkáikban , 
természetes rendeltetésöktöl eltávoznak. 

2. A lélek’ betegségében egy ellenállhatatlan 
ösztön kényszeríti az embert arra, hogy a gondol 
kodásban és itéletben a rendes zsinórmértéktöl el 
távozzék. \ l 

3. А lélek’ betegségében valamellyik lelki erö 
rendkivül magas hatóságra emeltetik , melly a lélek 

' nek több tehetségeit elnyomja, mind addig, mig e 
felmagasztaltatás tart. 

370. 

A lélek’ betegségeit két rendre oszthatni. Az 
elsö magában foglalja azon betegségeket, mellyek 
mulékonyak, és szelidebbek; a) második, mellyek 
állandók , és eröszakosabbak. 
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Első szakasz. 

А mule'kony lelki betegse'gek. 

271. g. 
A mulékony lelki betegségek a következendők 

az elszóróda's, elmerüle's, sze'düle's, a'j'ula's, tetszhala'l, 
elragadtata's, merevültse'g , nehézkór és n.yomag. 

372. §. 

Az elszáróda's, a figyelem’ erőtlensége, tehe 
tetlensége, melly szerint a figyelem a tárgyak koztt 
bolyong, de egyiken sem bír megállapodni. ПЗУ 
lehet tehát ezen állapotot tekinteni, mint czélirány 
lalan munkásságot. Az elszóródás betegséggé válik , 
midőn késztehetséggé változik; az emberen uralko 
dóvá leszen annyira, hogy az ember a maga aka 
ratjával nem tudja többé meggyőzni. - 

273. n?" ’m ~" ï-l.’á gsi: 
Az elmerülés, andalgás , mélázás ’,Va lélek9 azon 

l állapotja, mellyben figyelmét kevés vagy épen csak 
egyetlen egy tárgyra szegzi; legtöbbször pedig. sa 
ját gondolatjaíra. 

l Ha az andalgás szokássá válik, nralkodó leszen, 
s mintegy hajlandósággá válik; lelki betegségnek 
mondhatni. Ezt a lélek, akaratja által már nem le 
het mérsékelni , s végre búkomorsággá(melancholia) 
változik. ' 
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374. 

. A sze'delge's azon állapot, mellyben a tárgyak’ 
benyomásai összefolynak‚ s az érzékek meghomá 
lyosodnak. Itt vagy a tárgyak láttatna.k mozogni, 
vagy a szédülö látszik kerengeni, vagy pedi?)r egy 
nagy mélységbe lesülyedni. 

A szédl'ilés abból származik, ha valamelly nagy 
mélység áll elöttünk, a térnek határai ingadoznak ‚ 
s állásunk bizonytalan. Ekkor t. i- az agy felgyúlad, 
s azzal együtt a képzelödés; a vér ‚ és a nedvek se- 
bes folyamatba jönek, s innen a képzetek’ sebes 
következése is. 

.375. ё. 

lAz a'l'ultság azon állapot, mellyben az érzékek. 
enyésznekra képzetek megzavarodnak, az öntudat 
pedi?,r vagy egészen, vagy csak részs-zerint elny0~ 
matik. 

Származik vagy aszívnek elgyengüléséböl , vagy 
Q az indulatok- és szenvedelmekböl. Az indulatok köztt 
azájulás’ f6 oka az ijedelem. 

376. ё. 

A tetszlmla'l v. a'l/Lalril azon állapot, mellyben 
a tagok elgyengülnek, megmerevednek, önkényes 
mozgásaik, nevezetesen a nyelvé, megszíínnek.' 

Ezen állapotban az ember gondolatait, és érzé- 
seit, szóval arczvonásokkal , vagy tagìai’ mozgatásáf 
val nem tudja kifejezni; azonban a körülállók’ be 
szédét jól hlallja‚ s öntudata épen marad. 
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377. 

Az elragadtata's abból származik ‚ ha á képze 
lem'tüzes, érzékeny és állandóul ugyan azon egy 
tárgyra szegeztetik; az érzések és az indulatok pe 
dig olly erösek, hogy az öntudatot is meghomá 
lyosítják. Ezen állapotról mondatik, hogy az em 
бer maga'n. kivül ragadtatott. 

37S. 

A тт'evйтгёдг (catalepsis) azon rendkivüli k6 
ros állnpotja az embernek, I'nellyben az önkénytes 
mozgások egészen megszünnek, és a tagoknak csak 
szenvedö hajlékonyságok marad meg, úgy, hog 
azok megtartják azon helyheztetést, mellyben a 
roham’ kezdetekor voltak. Egyébiránt a szenvedö- 
nek tagjait akár'melly helyhleztetésbe lehet tenиì. 

Ezen állapotban az érzések’ munkássága meg 
szünik, az öntudat elenyészik, s az akarat’ halása 
az izmokra fel van függesztve. Következöleg a 
szenvedö meghalt emberhez hasonlít. 

379 

A nehe'zkór, nehéznyavalya v. nehézség,r azon 
állapotja az embernek, mellyben a szem érzéketlen 
a világosság iránt, a beszéd’ életmüvei meggátlód 
Dak, az öntudat elenyészik. Ha gyakran elöfor 
dúl, általa a lelki tehetségek lassanként eltom 
pulnak. 

Okai: Ha korán forrásba jö a föbeli vér, ha a. 
képzelem igen eleven, az indulatok tüzesek, a lé 
lek’ tehetségei rendlxivül megl'eszíttetnek. ` 
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380. §. ‘ 
A n.yomag (incubus) kedvetlen és rendkivüli 

állapot , mellyben az embert álmában bizonyos testi 
szorongattatás fogja el, úgy hogy mind a beszédre, 
mind mozdulásra tehe`tetlen. 

Oka a vérnek nagy erövel és sebességgel a szív’ 
üregébe rohanása. 

E kínos állapot’ oт a képzelem vagy vala 
melly rettenetes jelenésekben, vagy valamelly nagy 
teherben keresi, melly a testet nyomná. 

Második szakasz. 

Az a'llandó lellsi betegsegek. 

381. ё. 
Az állandó lelki hetegségek közönséges névvel 

elmeha'boroda'snak (perturbatio menti's) neveztetnek. 
Az elméjében megháborodott embernél az értelmi 
tehetségek —- úgy szólva — kimentek helyökböl, s 
az emberiség’ körén kivül tétettek. Az illyl ember 
gondolatait saját törvényei szerint rendeli, mellyek 
a tapaszlalással ellenkeznek. 

A_z elmeháborodásnak kétféle bélyege van , t. i. 
a köze'rtelem’ elveszte'se, s a maga'ne'rze's (Sensus 
priva tus). 
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382. 

Az elmeháborodásnak kétféle következései 
vannak : . 

I. Belsó'k, mellyek az öntudat’ rendetlen vál 
tózásaiban állanak. A háborodás’ állapotját úgy ir 
ják le azok , kik arra homályosan visszaemlékeznek ‚ 
vagy mint az álom’, vagy mint a részegség’- Апapт 
ját, vagy mint szédülést, mint a képzetek’ sebes 
egymásra következését. - 

П. Külsó'k, niellyeket lehet tapasztalni: a) A 
megháborodottak’ rendetlen beszédökben,' t. i. nem 
követik abban az értelem’ törvényeit. Ь) Cseleke 
deteikben , mellyek magokat az értelem 'rendetlen 
munkájához szabják. 

383. §. 

Az elmeháborodás’ legközelebbi okát az agy’ 
" renаeыen апapщаьan kell keresni. Távolabbi 

okok: 

I. Plzysicaiak: a) Bizonyos eredeti, és a szü 
léktöl vett hajlam a háborodásra. Innen nem bátor 
ságos olly családba házasodni, mellylaen valahla 
csak egyetlen egy megháborodott volt is. Soha 
sem tudhatni, mikor fog a gyermekben a meghábo 
rodás kiütni. b) Olly okok, mellyek az életmüség 
ben rendetlen mozgásokat okoznak, millyenek a 
gyomor’ megromlása, béldugulás, a kivetésnekl 
meggátoltatása, a nyálkás nedvek’ meggyülése, ki 
ütések’ idöelötti meggyógyítása, laz aranyér és hó 
szám’ elnyomalása, stb. c)' A rendkivl'ili feslettség’ 
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következései. d) Physicai mérgek, -mellyek által 
a ver felgyulad és megromlik. 

II. Lelki okob: a) az erös indulatok és feин} 
borodások, fökép az zjedelem. b) .A ki nem elé 
gíthetö szenvedélyek , millyenek a kevélység, nagy 
ravágyás, vagyonkór, a szerencsétlen szerelem, 
félté'kenység; e két utolsó különösen az asszonyi 
nemben. c) Szerencsétlen eselek s az azokból fo 
lyó elcsüggedés. (1) Hamis vallásbeli képzetek, 
mellyek az elmét félelcmmel borítják el, szo1’0n'` 
gattatják, és végre elcsüggedést okoznak. e) A 
szerencse’ hirtelen változása, mellynél fogva valaki 
a tehetösség’ állapotjából rögtön végsö szegény 
ségre jut. 

384. 

.Az elmeháborodásokat a lélek’ fö tehetségei 
szerint osztályozhatni; t. i. vanпa]: betegségei: 1. 
Az isme1'ö-, 2. az é1'zÖ-, 3. a kivánó és akaró te 
hetségnek. 

385. 

'Az ismerö tehetség’ betegségei I. az áb1~ándo- 
zás, melly közönségesen, tüzes és vak buzgólko 
dás a képzelem’ szüleményei iránt. Az ábrándozó 
ban a lcépzelödés tüzes, és azon pontra emeltetett, 
mellyben csalfa képzelményeit valóságos tárgyaknak 
tartla. 

Az illy rendetlen képzelem Щ1 csapong az em 
beri ismeret’ korlátain, üres, transeendentalis vi 
lágban bolyong, és olly távgyakról tulajdonít ma 
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gának képzelt ismereteket, mellyek leheletlenek. 
Ezen kivül befolyást tulajdonít magának a physicai 
és lelki világba. 

386. 

Az ábrándozásnak két {б neme van, u. m. a 
valódi (ibra'ndoza's, melly magát a tapasztalás1 $511' 
gyaival foglalja; és' eszme'nyi a'brfínduza's, melly 
eszmék és képzelmekkel foglalkodik. 

387. 

A valódi ábrándozásra tartozik 1) az e’fgze'ln' (51) 
ra'ndoza's , melly szerint valaki a valóságos tárgyak 
nak kelletinél nagyobb becset tulajdonit; és - 

2) physical' a'bra'rzdoza's, melly a természetben 
csodás ei'öket költ, mellyekböl a’ természeti jele 
néseket magyarázza; az emberi sorsba `és állapotba 
a csillagoknak különös befolyást tulajdonít, s aж 
hiszi, hogy bizonyos ízetlen és esztelen mundókák 
által mind a testi, mind a lelki világot szabad kénye 
szerint kormányozhatja. Illyenek az alchymisták, 
astrologusok, chiromanták, kincsásók, jósok, ku 
rúzsok stb. 

38s. ё. 
Az eszményi ábrándozás’ nemei 
1. А metaphysical' a'bra'nd, melly az emberi 

ismeret’ korlátain kivül levö dolgokat törekedik 
megismerni, p. o. az isten’, világ és lélek’ belsö ter- 
mészetét. 

2) Political' a'bra'nd, melly az egyenlöség’ és 
szabadság’ képtelen képzetei által megvakittatván , a 
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dolgok’ új változásaira törekszik , az alkotmányokat i 
és fejedelmi eszméket felforgatni igyekszik. _ 

3. Theologiai a'bra'nd, melly az шеи’ belsö 
természetét törekszik megismerni, nem az ész’, ha 
nem a kicsapongô képzelem7 segedelmével. 

4. Erkíi'lcsi dbra'nrl, melly az ember’ köte 
lességeit valamelly felsöbb , mennyei megvilágoso 
dásból hozza le, az ember’ tökéletességét olly dol 
gokba helyheti , mellyeknek egyedül a balvélemény 
tulajdonít erkölcsi érdemet, p.0. testi sanyargatá 

_Sok, kinzások , böjtölések, bucsujárások s'tb. 
5. А valla'sos a'bra'nd, melly a theologiai és 

erkölcsi ábrándból elegyül. Ennek characterei: a) 
Kijelentéseket veszen az istentöl. b) Az isten’ ter 
mészetét akarja megismerni. c) Egyedül magать 
tulajdonit üdvözitö hitet. d) A világosságot nem 
állhatja, az emberi indulatokat kárhoztatja. 

Ha tüzes indulat és türödelmetlenség köttetik 
össze vele: akkor fanaticismùsnak, vagy vakbuz 
gólkoddsnalr neveztetik. ' 

389. 15. 

П. Az ó'riiltselg (delirium, Wahnsinn) 1n6116116 
sen a zavarodott képzelem’ nyavalyája. E beteg 
séghen az itélö és okoskodò tehetség ép marad, de 
a megzavarodott képzelem hlamis képzeleteket. állít 
elö , mellyeket valóságos tárgyaknak'hiszen. 

Az ört'ilt tárgyakat lát , a mások’ beszédét hall- 
ja, lelkekkel beszél, és társalkodik, mellyek csak 
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lképzeletében vannak. Illyen volt Tasso, a Hyero 
Solon.lies’ köllöje. 

390. 

III. tштат’ (Verrückthleit) tulajdona az, 
hogy az értelem a tárgyak’ megitélésében maga ren 
des munkásságától eltávozik. 

Néha a tébolyodottnàk elméjében csak egyetlen 
egy álló v. rögzött eszme van, nélha egynél több. 
A tébolyodottak helyesen itélnek más tárgyakról, 
mig a megrögzött eszmére nem bukkannak. Ekkor 
uzonnal mindent összezavarnak. 

391. ё. 
A tébolyodás három féle formában jelentkezik; 

l. i. mint eszelösség, döreség és bolondság. 
1. Az eszeló'sség (insania, Wahnwitz) az itélö 

tehetség’ megzavarodása, mellynek helyét a ter 
mesztö képzelem pótolja. A képzelem összeköti, 
miket az itélö tehetség,r által kapcsolni lehet. 

Az illy eszelösök nehéz problemák’ megfejté 
sével és nehéz tervek’ kivitelével foglalkodnak. 

2) A dörese'g (vesania, Aberwitz) a megzava 
rodott ész’ betegsége. 

A döre ollyan dolgokat akar megfejteni, és 
magyarázni , mik az emberi ész által megfoghatat 
lanok és megmagyarázhatatlanok ‚ mint péld. a kаr" 
négyszöge, az örök 'mozgony, a sz. háromság’ tit 
ka, a bölcsek’ könyve sы). 

A dörék rendszerint szelídek, csendesek és 
mcgelégedeltek, clhitetvC-n magokkal , hogy olly 



216 v. K. Az вмввш LÉLEK’ KÓnTANJA. 

dolgokat fejtettek meg, mik a halandókra nézve 
megf'ejthetetlenek voltak. 

3) А bolondsa'g (stultitia, Narrheit). A b0 
londok’ f'ejében hamis képzeletek vannak öы szemé 
lyök’ érdeme iránt. Illy bolondok azok, kik ma 
gokat császárok, királyok, fejedelmek, pápák, bi 
bornokok, nagy hadivezéreknek, vagy a sz. három 
ság’ valamellyik személyének tartják. i 

Az illy' bolondok többnyire vigak, és tctsze 
nek magoknak, ha rögzött képzeleteikkel egyezö 
leg cselekedhetnek, 

Illyen volt p. o. Titel, jenai professor, ki ma 
gát római császárnak hitte. 

392. §. 

Az érzö tehetség’ betegségei l. a ra'szt, vagy 
lépkòr (hypochondria), melly a képzelôdés’ beteg 
sége. ' Ezen bai valamelly következö határozatlan 
roszból származható félelem, nyughatatlanság, és 
elcsüggedés. 

A’ rásztos tapasztal magában valósággal némelly 
nyavalyákat, mellyek a testi munkák’ rendeletleu 
ségéböl származnak, kivált a belekben. Ezen nya 
valyák nem ollyanok, -hogy azokból valamelly tаr 
hes betegség, vagy épen halál következhetnék, de 
a rásztos’ élénk képzelödése azokat neveli. Innen 
a rászt sok betegségeknek lészen forrásává. 

2. A bu'komorsa'g v. szivború (melancholia), 
melly a felettébb való érzékenység’ betegsége. A 
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búskomo'r elsülyed képzeleteiben, mellyek szomoru 
és gyötrö ‘érzéseket gerjesztenek, s azoktól nem 
tudja magát elszakasztani. - 

Ezen betegséget mindenkor valamelly tei--hes 
rosz okozza, p. o. дaмы, -szerencsénk, becsüle... 
tünk’ vagy valamelly kedves személynek elveszté-se. 

393. §. 

A kivánó- és cselekvö tehetség is eltávozik 
néha rendes utjától. Ennek betegségei: 1. A 663: 
se'g, vagyis ellenállhatatlan ösztön a másoknak való 
ártásra és a kegyetlenkedésre. . 

2. A dúhösse'g. Az illy betegek az embereket 
ellenséges indulattal támadják meg; s azért, midön 
a roham’ érkezését észreveszi'k, a jelenvalókat it1 
tik, hogy távozzanak. 

3. A veszettse'g (mania rabies; Tollheit) leg 
felsö fol... a meghábomdásnak; muy ‚мы az em- ' 
ber veszett vaddá változik. Az illy beteg reнeт 
töképen zajog és dühöng , s nem csak másokat 
tâmad meg, hanem önmagát is szaggatja, söt néha 
meg is öli. 

394. 

Végre összetett lclki betegségek: l. A rc'íszt 
összepa'rosodva valamell'y rögzött eszme'uel ön'tes' 
tůnk’ állapotja iránt. E betegségben vannak azok, 
kik azt képzelik, hogy testök agyagból, üvegböl, 

PHIL. ‚штык.' l5 ` 
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szalmából vagy vajból áll, vagy pedig, hogy be 
lökben "kígyók vagy egyéb állatok vannak. 

2. A blíkomorság a Iza'boŕoda'ssal. Ezen be 
teg'ségben vannak azok, kik magokat azért gyötrik, 
hogy a szent lélek ellen vétkeztek. 

l’ I' 
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