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. 'Tudnival'ók. 
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'l. A magyar tudós társaság ezen munkának csаk'kia 
dója lévén, nem kezeskedik a' benne követetthpyelvy 
szabályokról, sem мsмdм‘, sem végre akármi .nenlü' 
nyelvet ’s inist illetô elvekröl: egyedül arra kívánt a' 
kéziratok' bírálatában ügyelni, hogy az elfogadott i5ssа1 
tó alá bocsátandó munka, mint egész egy vagy más te 
kintetbôl ajánlható legyen , ’s a" literatura' jelen állapot 
jában kiadásra méltónak tartathassék. ' .l ..b 

{pxn ' '‘ 

2. 1Vem vizsgálhatván meg a’ benyujtott kéziratokat 
а’ társaság fejenként és egészben; ez, u. m. D. Mocsi 
Mihály’ „Elmélkedései a’ phyisologia és psychologia' kö 
rében különös tekintettel а’ polgári és erkölcsi nevelés 
re“ , melly az 1834-ben kitett philosophiai jutalomkér 
désre érkezett, az ezen pályairatok' vizsgálatával megbí 
zott tagok' irásbeli ajánlására -'nem ugyan mint szorosan 
a' kérdésre felelô , de még is sok tekintetben becses ér 
tekezés —- külön tiszteletdíj mellett adatott sajtó alá. 

3. A’ társaság által kiadott kéziratok közül ez LIX-d. 
szám- „u“, 

. „n. 

Pesten, a’ m. t. t. X-d. nagy gyülésébôl , novemb. 
'17. 1839. "m" 

»- llni.klm" 
'ny1/'. ,.' ъ..: :' .:gz 1 

` D. SCHEDEL ЁЕЕЕЫСЩц1 
titoknok. 



ELMÉLKEDÉSEK 

A 

PHYSIOLOGIA ’S PSYCHGLOGIA’ 
KÖBÉBEN, 

..: 
xuLöNos TEKINTETTEI- 

А' POLGÁRI És ERKÖLCSI NEVELÉSRE. 
 

1. 5. 

Mz'csoda sszsempontból kell ne'zm'a’ le'lektudomáuyt .1 
Mi eюtt a’ föltett szép és fontos kérdés’ elsö részére 

egyenescn felelnék, szükségesnek tartom megemlíteni, 
micsodа szempontból kivánom nézetni a’ lélektudoma'nyt. 
Más kôvetkezményeket тhмы: ugyanis, ha a’ lellçet- 
csak ugy vesszük gondolóra , a’ mint az mutatkozik em 
berben ; és nem összehasonll'tva a’ többi életmíives (or-' 
ganicus) lényekkel. Az elsö mód által,ha t. i.a’ lelket cын‘: 
magában vesszük, az emberi psychét а’ világ’ egészéböl , 
a’ hm'á штык, mimegy kiszakasztjuk; a’ másudik mód 61 
tal , ha t. i. a’ lelket összeköttetésben gondoljuk és tочesи 
jük elô a’ többi ëletmú'veslényekben munkálódó erökkel , 
ат: a’ maga helyén vizsgáljuk. Ezen értekezés’ irója az 
utolsó módotlátváu természetesbnek,azt követte, mire már 
а’ régi bölcsek’ követésre méltó példát mutattak. Aristote~ 
les tudta a’ fokonkénti különbséget a’ qnmmì, aìuâqumì, 
убитый; psyche között, és hògy az utolsóról világosabban 
irhasson, Ещá" a' növényekig. Nevezetçsek különösen a’ 
következô матч, mellyeket, az eredeli textus nem le~ 

нoсы. ' î ' 
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.." 

vén kezemnél ezen kiadás' szerint: Opera quae extant а 
Р. Sylvestro Mauro. Romae MDCLVIII. adok elö.Így szól 
Aristoteles: De Amma L. Il. C. 3. 2 Text. „Dicamus 
igltur principium accipientes considerationis, determinati 
ammatum ab inanimate ipso vivere. Multipl'lciter autem 
ipso vivere 1Нcto; et si unum aliquod horum insit solum, 
vivere ipsum dicimus , ut intellectus, et sensus et motus, 
et status secundum locum, adhnc autem motus secundum 
nlimentum, et augmentum et decrementum.“ Látnivaló 
ezen helybôl , hogy márx Aristoteles meg különböztetette 
n’ csak belsö tápláltatalásŕa szükséges mozgást, а’ hely 
változtatási mozgástól, és viszont mind a’ kettötöl, a' 
legfelsöbb lelki eröt. Иt tehát meg van már vetve an 
életmlíves lények közötti különbség’ alapja; a’ meny 
nyiben а’ növények csak belsö mozgással birnak, és 
nem éreznek, az állatok már éreznek ’s nincsenek egy 
helyhez kötve; az ember рediд’ а’ szó való’ értelmébcn 
okos állat. Aristoteles még a’ növényektöl sem tagad~ 
ja meg az îéletet; „Videntur enim, (igy szól l. cit. 4 
Tex.) in se ipsis habere potentiam, et principium huius 
modi, per quod augmentum, et decrementum suscipiunt 
secundum contraria loca.“ Továbbá minden állatnak tu 

lajdonl't Aristoteles , kedves, kedvetlen érzést. „Ubi enim 
(igy szól l. cit. 9 Text.) Sensus est, et dolor et volup 
tas consequitur: ubi autem haec sunt, ex necessitate et 
desiderium est.“ Plato, noha ö kevesbbé volt, mint Ari 
stoteles beavatva а’ természettudományokba , ’s az ô psy 
chologiája inkább metaphysica akkor, midön az Aristo~ 
telesét physicának lehet nevezni, több helyeken czéloz 
munkáiban az összehasonll'tó psychologia’ fontosságára. 

 

2. g. 

А’ ‘шзопШ'б le'lektudamány’ fontossága. 
¿1x 

(HY 

Valóban , mnndhatatlan kárával történt a' lélektudo 
mánynak, hogy ezt az egész életmú'séget felfogó, a' ter 
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mészetet, nem eldarabolva,' hanem a' maga’ еgéшh“ 
szemlélô módot, elhagyták némelly psychologusok, ml 
re okot, különösen а’ természettudományok’ elmellözésn 
szolgáltatott. Ezért sürgette а’ hires Burdach а’ német 
tudosok’ egygyülésében, llogy a’ psychologiában az egész 
természet, mennyire lehet, tekintetbe vétessék. Egyéb 
iránt ezen értekezés’ irója itt kénytelen volt magát sы": 
határok között tartani, meggondolván a’ tárgy’ fontossá~ 
gát; melly a’ dolgokat csak érinleni, nem kimerl'teni, en 
gedi. De ha az öszsehasonlító psychologiát el nem mel 
lözheti, még sokkal inkább nem azon szoros egybeköt 
tetést, melly van a’ lélek és test között, nagyon meg 
levén arról gyözödve, hogy somatologia nélkül so'vány , 
czéliránytalan lenne, ’s utoljára is csak logicára, vagy 
üres azôrszálhasogatásra alacsonyodnék le a’ lélektudo 
mány; ’s ebben а’ legderekabb, а’ lelket a’ testtôl el 

'nem vМаsz1o, az egesz termeszetetíkulonosen az orga 
nicus világot szemök elött tartó psychologusoknak, egy 
Hartmańnak, Heusingernek, Carusnak ’stb. nyomán men 
ni, ’s a’ lélcktudomány’ azon állásából igyekszik szedni 
materia'lékat, melly itélete szerint legfelsöbb. 

з. 5. 

Nò've'nyz' (Лед, ’s a' psyche’ fokoulze'ntz' fejló'de'se 
as: állatországban, az (‘щ/a31’#ò'’сйейезедёзпе]; meg 

.feleló’leg. 
A’ növény semmit a’ külvilágról nem tudhat, épen 

azon idegrendszernek levén hijával, melly azon tада! 
nak föltétele *). Az állat ellenben bir világtudati erövel , 
’s a’ tárgyaknak olly benyomások van reá, melly áltnl 
mozgásra kényszerl'ttetik. Az idegrendszernek legalább el 

”) Die Pflanzen haben ein negatives Merkmal, und bei ihljer Clas 
sification ist ein anderes organischen System,' als das der Ner 
ven , zum Prinrip der Eintheilung zu wählen. Ihr positiver . 

11 



4 Pm'sroL. És vsvcHoь. вьmŕtnxвnésmx 

sö kezdete megvan hihetöképen minden állatban. Leg 
alább arról, hogy a’ belférgek ideg nélkül nincsenek, 
többé nem kételkednek a’ physiologusok. Lassanként ott 
is találják azon rendszernek valami nyomát, hol azt elôbb 
sokan nem hitték. Mehlisnek, Nordmannak, Tiedemann 
паk, és különösen Ehrenbergnek felfödözéseik ismere 
tesek. De milly nagy különbség azoktól, mellyekben 
alig találhatni valami nyomát az idegrendszernek мoи 
ig, mellyekben azok kifejlôdtek. Milly nagy különbség 
azoktól,mellyeknek érzése tapintásban, melegség’, 1i1693 
ség’, világosság’ érzéséhen ’s még legfelebb izlésben ha 
tároztatik, azokig, mellyekben a' legfelsöbb, látó , halló 
érzékek föltetszenek; innen ismét azokig, mellyek mes 
terséges, több idegekkel ellátott, sokféle életmú'vekböl 
alkotott érzékekkel vannak felruházva. Milly nagy kü 
lönbség az elsö idegdácztól (ganglion') a1. аgy’ for 
máltatásaig; innen az аgy' különbözö részeinek föltet 
széseig, mig nem ntoljára az аgy’ részei a’ felsôbb alla 
tokban . különösen az emberben , egymással szoros kapcso 
'lathan állanak. ' 

Ennek meggondolása meggyôzhet arról, hogy az 
anyagi nagyobb kifejlödés együtt jár a’ psyche’ kifejlö 
döttebb állapotjával; mert az anyag az, mellyben meg 
testesl'ti таgа“: а’ lélek, ’s a’ felsöbb állású léleknek, 
'több részekre oszlott, de egyszersmind szorosabb össze 
függésben álló organismusra van szüksége. A’ legalsobb 
állatokhan mint egyszerü az egész alkotmány-, ugy igen 
gyenge a’ vilägtudat, és csak kevés, leginkább марши‘ 
szükséggel kap'csolatban levô tárgyakra vitetik. Már a' 

 

Character besteht in der 'lLnsammensetzung ihres ganzen inne 
ren Gewebes aus starren Zellen und unzerästelten Gefässen. 
Das thier.ische Gewebe hat nicht Zellen, sondern Bläschen 
als Elementaltheile, und die Gefässe desselben sind immer 
zerästelt. Treviranus: Erschein. und Gesetze des organischen 
Lebens B. Bremen 1831. ' . 
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felsôbbekben lehet észrevenni bizonyos ösztönt, melly 
ben mesterségi bölcseség mutatkozik, mint a’ pókban, 
méhekben, hangyákban,’slb. de (mi nagyon megjegyzés 
re méltó) mintegy kézen fogva vezéreltetnek ezek a’ 
teremtések a' fövalótól; készen , kitárva vannnk elôttök 
az ideák; innen nem hiháznak, а’ midön az ember nagy 
munkával kénytelen feрegит az eszméket; ezer hibázás 
után cselekeszik okosságával megegyezöleg. Amazoknak 
nincs мы szükségök gondolkodásra! cselekesznek ön 
tudat nélkül, vakon, még is nagy böleseség’ törvényei 
szerint, épen ugy, mint и’ gyomor, máj, ’s egyéb Шр 
lálásra szolgáló életmlívek, egészséges átlapotjokban , 
értelmünknek megfnghatatlan chemismust gyakorolnak. 

А’ legfelsôhb állatok hatnak hefeléis; innen az öuш 
datnak legalább valami nyomát lölök meg nem tagadhatni. 
A’ tárgyakat meg tudják egymástól külônböztetni , tannl 
паи valamit ‚önerejökkel, ’s e’ szerint nem kell mindig 
felsöbb befolyástól, nem inspiratiotól vezéreltetniök; tú' 
nik föl bennek egy kis reflectáló erö, ’s igy мыt va 
lami gyengo suga'ra az erkölcsiségnek. --- Figyelmet ér 
demelnek némelly túdósítások az állatok’ felsôbb tehet 
ségéröl. Javában és Sumatrában él bizonyos majom,mel|y 
tulajdonságaért carpolegosnak neveztetik. Ez nrának pa 
rancsnlatjára kókusdióknt szed le а’ fáról, mindig а’ leg 
érettebb'eket vтанца, és csak annyit szed, mennyi Ю 
vámatik. А’ Cheltenham Chronicleben jelentetett néhán)r 
év elôtt , hngy egy kovács mühelye elött “ttа állnni km-án 
reggel a’ lovat, mellyet az elött való nap рана)“ meg, 
's melly mngától ment hozzá legelöröl, hog-y a’ 1i1115' 
san vert szeget megigazl'tassa. Еgy kutya megtudta a' 
szomhatot а’ vasárnaptól külömböztetni. Angol seb 
orvos Johnsonnak volt Ceylonban egy elefántjn , melly 
vezetöjét igen szerette. Egyknr risfával megterhelvo 
megérkezik az elefánt, követve sok paraszttól, kik vá.~ 
dolták а’ vezetöt , hogy tölök kecskét lnpott , ’s az а’ rilfa 



6 m'n'sloь. lis Psx'cnoь. вьнйьквпёsътк 

alti rejlette. A’ vezetô elrejtvén magát: a’ gyamí nagyobb 
lett. Johnson mindent elkövet, hogy az elefántot lctér 
deltesse; de nem boldogul, noha egyébiránt az állat 
szokott nekie engedelmeskedni. Végre eltávozván a' pa 
rasztnk', letérdelt az elefánt, ’s a’ kecske megtaláltatott’). 
Ezen történeteket (ha igazak) ugy lehet tekinteni mint 
nyomát a’ gondolkodó tehetségnek, ’s egészen különbö'l. 
nek ат“, init Treviranus nиgy tudománnyal készült Bin 
logiáy'änak 6-dik darabjáhan emll't, mint jelét az állatok' 
megfontoló tehetségé'nek, hog-y p. o.a’ fecske nálnnk,hol 
a’ магниты kigyóktól nem félhet, nyitva hagyja fészkét; 
Áfricában ellenben tövissel vesszi аzt körül; hogy a’ 
kásztor a' viz’ különbözö mélységéhez képest alkotja lak 
belyét, ’stb. Annak tudására ngyanis, hogy nálunk oly 
lyan ártalmas állatok nincsenek, vagy hogy a’ vl'те-1: 
millyen a’ mélysége, ugy látszik, több tapasztalás és is 
meret kiv'fíntatik, mint a’ mennyit akár a’ fecskéröl, 
akár a’ kásztorról föltehetünk. Általában nem könnylî 
az értelem’ munkáitól az instinctus’ vezérlését megkülön 
böztetni az oktalannknál. Igy a’ mit Lord Brougham (Gott 
und Unsterblichkeit aus dem Standpunkte der nat. Theo 
logie von Joh. Sporschill Leipzig 1835 1. 55) úgy hoz 
elö, mint itélö tehetség’ bizonyságát, hogy t. i. madnrnk 
magasról lebocsátják, ’s l'gy összetörik a’ kemény sub 
stantiákat, és hOgy арró kövecskéket vetvén a’ Ниаr 
tóba, az által a’ mély vizet felebb hnzzák, alig lehet 
instinctusnál egyébnek tartani; a’ midön ellenben né 
melly állatoknak különösen kutyáknak tanl'thatósa'gok, 
felsöbb tehetségre, értelemre mтат. 

*ì Lehrbuch der Zoologie von Friedr. Siegm. Voigt Stuttgart 
1834. l. 125 
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4. 5. 

Az állatok' fokonke’ntz' fejló'de'se láttatja celiình 
tz'szta'n az ember' magos ‚там. 

Ezen különbözö fejlödések’ meggondolása nagy fon 
tosságú, mert csak l'gy láthatjuk az igazi különbséget 
аz állatok' hossz'ú „мы“, ’s különösen csak l'gy a' nagy 
különbséget, melly köztünk, ’s аz álla'tok között van. 
Nagy a' köz , melly аz embert az oktalanoktól elvá 
laszîja. Épen azoknak a’számtalan ideáknak visszatük 
rözése, ’s az ebbôl kö'vetkezô maga felé hatható reflec 
'táló erö, vagy ò’ntudat, ’s аz ezen öntndatból kifejlö 
szabadság von ollyl'áhatárt ‚ mellyet minden külsö for 
mában, belsö alkotásban mutalkozó hasonlatosság mel 
lett is, soha аz oktalanok által nem hághatnak. Ollyan 
formán van itt a’ dolog, mint egy karikával. melly, ha 
csak kis részecske metszetik is ki belöle, többé nem ka 
rika; mint valamelly galvanismust keresztül bocsá'tó 
lánczezal, melly ha igen kis helyen szakad is meg, а' 
folyam elenyész'ik; vagy mint a’ harangg'al, mellyet cse 
kély repedés is megfoszt harmoniájától. Innen csn!‘ аж 
összehasonll'tó Psychologin fejtheti meg azokat а’ sok 
féle tnlajdonságokat, ösztönöket , hajlandóságokat, mely- 
lyek az emberi lélek’ egészséges és beteges állapoljá 
ban mutatkoznak. Az ember ugyan is valamint testére 
nézve а’ föbh anyagi részeket, mellyeket látunk аz ál 
latok’ országában, ugy az ott elsznrt tulajdonságokat is 
visszahozza, és egyesl'ti magában. Kiilönös tulajdonságn 
t. i. embemek, hogy а’ midön аz állatok egyes tehet 
ségekkel vannak felruházva, mint i'avaszság, hатт-$á5, 
félénkség , szelidség, indulatosság ’stb. az emberben 
ezek egyeslîlve (majd egyik mаг! másik tünvén kiilö 
nösen elô) találtatnak. Vannak neki, szintugy mint az 
állatoknak, született ösztönei, )s ezek annál keveslml 
mutatkoznak benne, minél kifejlödötlebb аz erkölesi er 
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zés. Vannak lealacsonodott emberek, kik pusztítni sаe 
retnek mint az oktalanok, ’s a’ rontásban találják kü 
lönös gyönyön'iségöket. Az illyen állapot ugyan а’ lelki 
nyavalyák közé tartozik; de bizonyl'tja az ember hason 
latosságát az állatokkal. Az okosság elnyomva tartja az 
állati ösztönöket; de mihelyt атак megsetétlíl, föleme 
lik emezek fejeket, ’s alig van ollyan módosl'tása a' lé 
lek’ nyavalyáinak , mellynek mássát nem találnók az ok 
talanokban. 

5. g. 

A' hasoulz’tó le'lektudama'ny везёт/опыт! szolgál 
ne'melly tüneme'nyek' Ítz'magyarázására. 

Vezérfonalúl szo'lgál ezen ШИН az összehasonh'tó 
Psychologin, némelly tüneményeknek, mellyek külön 
ben megfejthetetlenek maradnának, kimagyarázására. Ta~ 
pasztaljuk nevezetesen, hogy az emberi organismusnak 
is van szüksége nyugodalomra — alvásra. Mi 'ez’t Ho 
gyan merú'lhet el az emberi lélek olly mélyen? hogyan 
homályosodhatik meg,bizonyos ideig ez a’ mennyei szik 
ra? Itt semmi annyira ki nem elégl'thet bennünket, mint 
ha a’ psyche’ fejlödéseinek fô fokait gondolóra veszszíik, 
’s az emberi lelket, nem ugy gondoljuk mint különsza 
Вадикt az universum’ életétöl, hanem mint azzal öыsze 
köttetésben levöt. Érintettük felebb, hogy' a’ széles ér 
telembe vett psyche (kiterjesztvén t. i. ezt mind а’ két 
országára az életmlives lényeknek) három féle módosl' 
táss'al tünik elö. Eló'szó'r, öntudat nélkú'l, а’ világtudat:I 
formája alatt. Másodszor, világtudat nélkú'l mint a’ nö 
llényeknél. Harmadszor, öntudattal , mint föképen az em 
berben. Már ha az alvás nem egyéb, mint elvesztése az 
öntudatnak, ugy szükségképen két féle állapot lesz az 
emberi lélekre, nézve lehetö. Vagy leszáll ugyan is stin 
!0 a’ növényi életig még világtudati erejét is elveazt 

/ 
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vén, mint a’ mély álomban; vagy pedig a’ világtndat' 
erejével repked ide 's tova, némiképen а’ csak vi1á5t11 
daual bl'ró lelkek’ characterét vévén magára. Innen meg 
lehet azon kérllésre is felelni:' vallyon az idegrendszer 
alszik-e, vagy maga a’ lélek? A’ tudós és mély belátá 
sú Hartmann, ezen munkájában: Der Geist des Men' 
schen in :einen Verhältnissen zum physischen Leben, esak 
az idegrendszernek tulajdonít álmot, vagy alvást; a’ lé 
leknek nem. De ez a’ vélemény ellenkezik a’ lelki Тej 
lödés’ történetével; ’s kiilönben is nehéz volna megfej 
teni, mi аz a’ Hnrtmanntól fôlvett, lélektôl különbözö, 
söt annak ellenébe teм különös életprincipium, melly 
csak egyedú'l merú'lne álomba'? 

‘Чип-(1z11oili, mellynek valóság felel meg? melly ki 
sebb nagyobb tisztasággal beláltat a’ lélekkel a’ jöven 
dö’ homályábn? —- szorosan nem merem meghatározni. 
Ha van: annak fölvilágosl'tása csak az összehasonlító 1é 
lektudomány’ segedelme által eshetik meg; valamint a’ 
tisztánla'tók’ mágneses álm'fínak kimagyarázása. Töhb tet- . 
tek szólnak ‘мыt аz utolsó mellett, minlhogy egészen 
tagadhntno’k; és egyoldnlúnak kell meg egy Rudolphit 
is tartani, midön physiologia'jában, (1. 245) ezzel akarja 
аz egész dolgot elütni: „Mulieri ne mortuae quidem 
credendum est.“ Nem ìs látszik abban semmi lehetetlen 

az elôtt, ki az emberi lelket ugy gondolja mint ôssze 
függésben a'llót а’ mindenség’ életével. Mi csak a’ sze 
rint láthntjuk, ismerhetjük a' természetet, mint érzé 
kinknek mutatkozik. Micsoda fogalma lehet a’ vaknak 
а’ színekröl, a’ siketnek a’ hangokról? Egy ыt érzék 
kel tôbb vagy kevesebb; és egészen más formában je 
lennek meg a’ tárgyak; más benyomások történnek a' 
lélekre; sok так lesznek kifejlödve, vagy mai-adnak 
örökös homályban. Szinte illy hihetetlennek tetszenék 
péld. a’ madaraknak azon tulajdonsága , moll)r szerint 
megérzik elöre az idö’ «а1тма, ’s elköltöznek messze 
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tartományokra, ha a’ tapasztalás nem bizonyl'taná. „Meg 
jegyzésre méltó, (mond igen szépen egy hl'res német 
tudós *) hogy a’ midön» az emberek a’ közönséges lá 
tás' csodáját, melly bennünket a’ tôlünk sok millio тéп 
földnyi távolságra fekvô világokkal bizonyos kapcsolat 
ba hoz, valamint sok más csoда“t lételünknek csende~ 
sen elfogadják, annyira álmélkodnak, midön valamelly 
mágneses álomja'róban, benézés önmagáha, vagy tá 
volnézés egy más szobába , vagy a’ közelgetö jövendö’ 
jelen csirájának észrevevése tünik elô; a’ midön azon 
han semmi egyéb nem történik, mint hogy organismu 
sunks nagy orgonamlíszerében, ollyan hangok hozatnak 
elô, mellyek az egészséges állnpotban szokatlanok. 

Semmivel sem különösebb a’ mágneses tisztalátok’ 
tüneménye annál, mit némelly, az emberi lélek’ rendes 
menetelét’öl eltávozó lángelmék’ vаgy inkább inspiráltak' 
példái mutatnak. Ide tartozik különösen azon ke't csoda 
gyermek, kiket Treviranus Biologiájának G-dik darabjá 
ban Lichtenberg után említ. Az elsö (William Crotch 
szül. Jul. 5-dil`- 1775.) az l776~ki Augustusban, és' így 
egìy éves korában, estve, midön az orgona’ sинаt hal 
Дottа, rendkivül nyughatatlankodott, ’s csak akkor csen 
desedett le, midön az orgonához vitetett, mellynek. kul 
'csait nagy elragadtatással verdeste. Másnap ismétioda 
vitetvén, azon énekekbôl, mellyeket másoktól hallott ja1‘ 
szani, egész verseket eljátszott; két éves korában csak 
nem inindennap muzsikált, és közben közben, tnlajdon 
compositiójából is vegyitett bele. А’ második (зам Col 
burn, amerikai gyermek, ki 1812-ben Londonban élt, 
és akkor nyolcz éves vala) a’ nélkú'l, hogy valaha szám 
tudományra taníttatnék, söt a’ nélkú'l, hogy a’ számok’ 
jeleit ismerte volna, а’ legnehezebb arithmeticai kérdé 

 

"Y C. G. Cal'us. Vorlesungen über die Psychologie, Leipzig 
1831. 282. 



тxxштпттвь A’ “vшам. Н 

sekre megfelelt~ Ezen utolsó gyermekröl Carus is tesz 
emll'tést; (1. 332) l'rja nevezetesen , hogy kérdeztet 
vén a’ gyermek: hány рercz van 48 esztendöben? mielött 
n’ kérdéstlel'rták volna, felelt: 25, 228, 800; és tüs 
tént utána mondá: — és 1 , 513, 728,00() másodpercz. Mi 
ez egyéb mint leszállása a’ psychének emberi штаны, 
hol még а’ nem közönsóges föknek is, idö, elmélkedés 
kivántatik valami’ kitalálásám, аz instinctus' biztos kar 
jai közé? Nekünk azonban, mint embereknek, 1111sé31: 
sebbnek kell tartanuuk az ollyan nemét az Aigazi geтek 
nek, kik emberi magos állásokon megmaraàva, munka, 
combinálás, húzamos haladás által a' tudományok ulán, 
mint teszem egy Newton , hoznak elô nagyot, bámulásra 
méltót. Ebbôl a’ szempontból nézve magynrázhatjuk ki 
némelly haldoklók’ elragadó ékesszólását, kimulások’ ide 
jének kijelelését. Mikor ngyan is a’ lélek a’ megtompult 
érzékektôl kevesbbé korlátoztnlik, ’s le készül mintegy szál 
lani emberi állásáról, nngyobb hatással van rá az uni 
versum’ élele; mikor аz öntudat homályosodik, a’ világ 
tudat’ fénye tl'uínik elö, 's olly különös eröt hoz szahad 
munkálatra, melly különben, rendes állapotbnn, аж em 
beri módon szólva felsöbb életlöl lenyomva tartatik. 

 .6 'A  ót'zlnosah  ynámodutkel’el  togál'z'L'  tzsejret  za
emberz’ le'lek’ fokouke'utz' .fejló’de'se're, mz' a' neve 

le'sre ne'zve ладу fontosságú. 

Végre аz 6ssze1iаsoп1i’tó psychologin látmtja velünk, 
lmgy аz emberi lélek’ kifejlödésében is; azt аz йtаt kö 
veti а’ magával soha nem ellenkezhetö természet, mit az 
állati fokonkénti tökéletesedésben szemléltünk. Növényi 
életet él eleinte.az anyja’ méhében rejtezö csecsemô, 
ön- söt világtudat nélkiil. Lassanként fölemelkedik 
az Fillati életre; mozgást tüntet elô, nem szon'ttatván 
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többé csupán а’ tápláltatás’ szükségére. De olly ho 
mályos elôször azon világtudat, mint az alsórendú' i111z1 
tokban; csak az instinctus’ vezérlete alatt van, és csak 
azokra vitetik, mellyek a’ táplálásra szükségesek. Késöb 
ben kezdi ismerni a’ gyermek a’ körülötte levö tárgya 
kat; figyelmez a’ külsö jegyekre; a’ jelenetek minden 
óldalról ragndják magokhoz; sebesen váltja föl egyik 
érzés a’ másiknt; a' szu'nnyadó okosság- nem tud v'f11аsz 
t‘‘ist tenni a’ tárgyak között; а’ mi élénkebben het a’ 
fiatal psychére, annak adja az, minden választás nélkûl, 
az elsöséget. Számnélküli tárgyak érdeklik elsö sarjad 
zásában a’ lelket, mik mélyen benyomódnak a’ gyenge 
agyba; innen a' gyermekkori nevelés’ nagy fontossága 
A’ mi módosl'tást elöször vesznek magokra az agy’ gyeт 
ge szálacskái, azok megmaradnak sokáig. А’ gondolko 

 

«his csak anyagokból készl'theti munkálntit; nem lehet . 
hát elég vigyázónak lennie a’ nevelr'inek azon anyagok' 
minéun'iségére, ’s ezért igaz, hogy az elsö évek vetik 
meg alapját a’ jövendö embernek. 

Sokáig tart rendesen az idöszak , mellyben a' vi1á% 
tudat van meg nagyobb mértékben, mint az öntudat; ál 
talában lehet tenni, hogy az elsö huszonhárom évben. Az 
érettebb korhan , inkább mint elôbb , szeret az ember 
élni a’ jövendöben. Látja, hogy ha valami eszmét ki 
akar vinni, meg kell ат elôször a’ minden oldalróli meg 
hányás vetés által érlelni. Ebben a’ korszakban "iuto5аt 
ják magokat legszomorúhb forma'ban a’ félre vitt gyerme 
ki ’s ifjúi léleknek 2i;y11mö1cseì. А’ melly lélek az elöbbi 
e'vekben ki nem forrta mintegy magát, ’s a' reа sok 
oldalról ható tárgyak által illendöenki nem fejlôdött, 
most, midön hívatal, mesterség, család áll elötte, min 
den tévedés által sokszorosan árt másnak , magának. Nem 
kell áltnl engedni menni ezen nagy'hatású korszakra a1. 
ifjl'ii hibákat, kicsapongásokat; az elött már дeнett olly 
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gyakorlatot nyerni аz eröknek, hogy rendre, mértékre, 
czélra vergödhettek ; Goetheként: 

Der Kräfte Spielen ist drum nicht vergebens, 
So kennet sie bald Ordnung, Maass und Ziel. 
Der Most, der gährend sich vom Schaum geläutert 
Er wird zum Trank, der Geist und Herz erweitert. 

Valamint az éretlen kornak hibái, а’ felületesség, 
indulatosság, repkedés a’ tárgyakon, szerfeletti ragasz 
kodás az érzékiekhez, kevés kedv а’ való komoly 1o31а 
latossághoz: ugy аz érett kornak, nyakasság, egyoldallí 
ság, az énnek oktal'an szeretete, ’s ollyanok általi tö 
rekvés azt kielégl'teni, mellyek nagyon földiek ,arra néz 
ve; mint, а’ világi jók, ’s nemtelen útak ezeknek kere 
sésében. Mint а’ többi korszaknak, ugy аz öregség’ kor 
szakának is vannak sziklái. A’ millyen szép egy befelé 
hajlott, magával nemesen társalkodó, a’ jól töltött i13i1 
’5 középkor’ édes emlékezetében élö, már a’ testi orga 
nismustól megválni készülö, érettségre jutott lélek: olly' 
visszataszl'tó ellenben , a’ még ezen öntudat’ legfölsöbb» 
idejében is a’ világra szerfelett függesztett lélek, mellyet 
aprólékos gondok foglaltak el, péaz, birtok lekötve tar 
tanak. Ezen kifejlôdések többször fognak elôjôni ezen ér 
tekezésben, most más tárgy érdemli meg, hogy róla szól 
junk, t. i. az a’ kölcsönös hatás és szoros egybeköttetés, 
melly van а’ lélek és test között. 

1. s. 

Az ero' е’: ang/ag szoros kapcsolatban namaak egy 
mással. 

. ,‚ „ , ‚‚ Ü 
Eröt anyag nelkul, anyagot ero nelkul nem tapasz 

talunk, nem látunk sehol a’ természetben. Munkásságot, 
eröt, anyag nélklíl nem gondolhatunk; valamint ollyan 
testet sem, melly'be аz anyag mellé eröt is nem kelle 
ne szükségképen hele gondolnunk. Erö, anyag; ez а' 
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kettô tesz egyet. Így van ez az egész természetben; így 
kell lenni az életmú'ves lényekben, ’s magában az em 
berben is. Láttuk feljebb, hogy a’ tökéletesebb alko 
tású és mesterségesbben összekötött életmú'ves anyag, 
tökéletesebb erövel van a’ növényektöl ’s legalsóbb ál 
latoktól fogva, fôl az emberig ellátva. E’ szerint 
nagy befolyása a' psychének az anyagra, ’s ennek amarra, 
az összehasonlító boncztudomány ’s physiologia által is 
megbizonyosodik; valamint mutatja ezt világosan a' gyer 
meki fejlôdés' lajtorjájn, hol az inkább kiformált ’s ma 
goknak kevesbbé gyermeki állást vett kaponyacsontoknak, 
az érzékeknek, ’s n'm's életmú'veknek magosabb alkotása, 
felsöbb lelki tehetségre mutat, vagy inkább: ezen felsöbb 
lelki tehetség kiformáltabb életmú'veket kíván. 

Ú 8. §I 

A' test’ befolyása a’ le'lekre. 

Itt tehát ezen kérdés adja magát elô: micsoda köl 
csönös hatások van egymásra, ezen két mindig együtt 
járó, soha egymástól el nem válható részeknek, az erö 
nek és anyagnak, az emberi organismusban? Nagy'fon 
tosságá a’ psychologusra nézve megismerkedni ezen köl 
csönös hatással, mert csak így ismerhetni az embert, 
ki, testbôl és lélekbôl állván, sem csupán lelki, sem csu 
'pán testi oldalárólczélirányosan nem vizsgáltathatik; mert 
így tanuljak a’ lélek' nagy erejét voltaképen szemlélni, 
tapasztalván t. i., hogy a’ test nem csak nem tehet min 
dent, sôt inkább a' lélek az, mi a' testre különös ha 
tással van; mert ez a’ mód világot gyujt a’ physiogno 
nliára, 's a’ különbözô alkotmányok’ 's mérsékmények' 
mivoltára; mert végre az olly nagy fontosságú physicai 
nevelés csak így nyerhet tudományos alapot. 
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9. s. 

A' le'lek' múkò'de'sez'uek fe’szke egyedú’l dz agg. 

Lássuk elöször (követvén a" mathematicusokat kik 
аz alacsonyàbbról hágnak föl a’ magasabbrn) a’ test’ be 

' folyását а’ lélekre. Vegyük föl elsöbben is ama’ 0so0á1а 
tos alkotású életmlívet, mellybe helyhezték némelly phi 
losophusok, ’s physiologusok а’ lelket, melly különösen 
életmůve а’ léleknek, az agyat. Az összehasonlító Ъoпcz 
tudomány bizonyl'tja, hogy a’ felsöbb lélektehetségek’ ki 
fejlödése аz ngytól függ. Meg kell azonban jegyezni, hogy 
nem minden részei a’ szélesebb értelemben vett agynak 
vannak arányban az értel'mi erö’ kifejlödöttebb állapotjá 
val. A’ magasabb rendu" állatok’ agyának az alsóbb ren 
düek’ agya feletti nagysága, nehézsége, kiformáltabb al 
kotásà, különösen a’ tulajdonképeni agy’ félt'e'kéinek (he 
misphaeriuminak) nagyságában nehézségében, tökélete 
sebb alkotásában gyökerezik. Az agyacs (cerebellum) is 
nagyobb ugyan arányosan gondolva, a’ felsöbb mint az 
alsóbbállatoknál; de gyengébb arányban. A’ nyultagy 
(medulla oblongata),, és annak elágazásai аz agyban, 
arányosan nem nagyobbak az emberben, mint némelly 
más állatokban. Mielött аz agy’különbözô részeinek ren 
deltetését ’s tulajîionságát röviden illetnôk, nagy érde 
kú'nek látszik annak megmutatása, hogy a’ lélekml'ikö 
dések (functiones animales) s'em az idegrendszernek, sem 
általában аz egész testnek más részében nem gyakorol 
tathatnak, hanem egyedlíl аz agyban. 

A’ mi elöször az idegeket illeti, megsértetésöknek 
következése nyilván mutatja, hogy azok, az аgy’ befo 
lyásától elválasztatván, sem öntudati erövel nem birnak, 
sem valami akaratra mutató befolyást nem nyilatkoztat 
nak. Így van a’ dolog a’ gerinczagyra nézve is, ha a’ bé 
kának elsö része a’ hátulsótól elszakasztatik, amaz érez, 
és mozog önkényesen. E’ szerint аz elszakasztás által аz 
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értelmi tehetség’ organuma, az аgy, tulnjdonképen nem 
иszteнe el erejét, hanem csak nz ,egésznek, mellyen 
uralkodott, egy részétöl fosztatott meg, épen ugy, mint 
az amputált, ki таánа!‘ elvesztése által nem értelmi 
erejét , hanem csak az eszl'iözt vesztette el melly мы 
munkálódott. ' 

A’ többi részeirö; a’ testnek ugyanezt lehet, és még 
sokkal inkább, álll'tani. Elmetszettethetnek а’ tagok , а’ 
belrészek életmú'ves erejektöl megfosztathatnak, a’ nél 
klíl , hogy a’ léleknek szükségképen el kellene tisztasá 
gай vqsztenie; nem csak; hanem megtörténik, hogy va 
lamelly lobos nyavalyában, a’ hidegfene’ megjelentekor 
visszajö az öntudat’ elveszett 'tisztasága. Megesik hogy 
a' me'llüregben fekvô nagy fontosságú életmú'vek’ lobos 
nyavalyái, elôbb fosztannk meg élettöl , mint a’ com 

. mune sensnriumot megzavarhatnák. A’ tüdövészben sor 
vadó , romlott ,tüdejének daczára is megtarthatja lelki e 
rejét. A’ szívbeteg a’ legnagyobb mértékben érezhet szo 
rongattatást; de lelki mú'ködései változatlanok. Mutatja 
a’ tapas'ztalás, hogy az agyon ШИН mindenik életmú' las 
sanként kiválhatik az állati oeconomia’ köréböl, а’ nél-, 
kú'l, hogy a' léleknek meg kellene erejétôl fosztafnim 
De már az agyra nézve egészen máskélïen van a’ dolog; 
az ô munka'latinak megzavarodása, az értelmi hatást is 
mçgváltnztatja. Ennek lobos állapotja, már az akár csont 
behorpadás, akár idegen test, Нz, vér, geny 'мы; ál 
tal okoztassék, mindig behat a’ lélekre. Mihelyt azon 
ban a’ nyomás elháríttatott, az eszmélés visszajön. 

Nevezetes, a’ mit ama' h|'res angol seborvos Astley 
Cooper, Londonban 1823-ban közlött tanl'tványival. Egy 
embert megfogtak erövel hajóskatonának, és a’ Izözép 
teńgerre elparancsolták. Ott egykor az árboczról leesett 
а’ hajó’fedelére, ’s eszmélés nélkú'l vitetett függö ágyára. 
.Itt feküdt.eszén kivlíl akkor is, midôn а’ hajó Gibral 
tárha ért. Bevitetett az nttani kórha'zba, hol fnlyvást tar 
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(ott eszén kivl'íl léte; szemei lekolcsolva; nem hallott, 
nem szólott; d'e érverése természeti vala; rendesen lé 
lekzett, .és két ujját szüntelen mozgatta fel- és .lefelé. 
Néha kinyitotta szájn't, ’s a’ fölvigyázó észrevette, hogy 
enni és inni kér. Midön több hónap után jobban nem lett, 
Deptfortba viteték аz ottani kórha'zba; hol tartott 11á1to 
zаt1а11i1l elébbi állapótja. A’ seborvos megmutatván а’ be 
teget аgy tanulónak, ez kezdé a' kaponyáját vizsgálni, 
's horpadást vevén észre, a’ beteget, kaponyafurás ( tre 
panálás), végett Londonba küldötte. Az operatio alatt 
még mozogtak ujjai ugy mint annakelôtte; de аz végez 
tetvén, а’ mozgás egy рi11апаtbаn megszünt. Nehány óra 
múlva fölegyenesedve ült a'gyában; ezen kérdésre: érez 
e, és hol fa'jdalmat'? a’ trepánált helyre mutatntt. Öt nap 
málva elhagytu az ágyat , ’s beszélett. Eszébe egyéb 
annál, hogy megfogatott, Plymoutba vitetett, nem ju 
tott. (1. Wegener: über das Leben des Erdballs und al 
ler Welten. l. 319.) Ezen embernek állapotjával nagyon 
megegyeznek azok а’ jelek, mellyeket аz agy’ féltekéi’ 
megsértésekor tapasztaltuk а’ physiologusok, hogy t. i. 
аz élet megmarad még azért; de öntudat nélkú'l. -— Egy 
galambnak, mellyet Hertwig a’ féltekék’ felsö részétôl 
megfosztott, látása, hallása elveszett, söt az alsóbb ér 
zések is; izlés szaglás elenyésztek; mindig egy helyben 
ült az állat, lételének (odalévén az agy, аz organismus’ 
igazgatója) semmi jelét nem mutatta, mignem hstható 
san piszkáltatván, néhányat lépintett. Illy mély z11oin 
ban élt аz állat három hónapig. — Egy kutya, melly 
nek Hartwig mind а’ két hemisphaeriumát levette, 5zа 
ltadon töbhé nem mozdult helyéböl, hanem ege'szen el 
búsult. Ha löttek nem hallotta; ha lökdösték, lépett né 
hányat, de lerogyott ismét, ’s álomba meriilt. — Flou~ 
rens аz i11yeп állatnak állapotju't azéval hasonll'tja össze, 
ki mindig kénytelen alurini, de arra is elvesztette tehet 
ségét hogy álmodjék. Ó sem vett eszre szintngy mint 

мoс5i: 2 
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Hertwig érzékenységet az agy, hemisphaeriumiban, ki 
vévén ha a’ kés nagyon mélyen talált járni, ’s az agy’ 
feneke megsebesíttetett. (Vesd össze Müller: Handbuch 
der Physiologie des Menschen 1. B. Coblenz 1833. l. 
834.) Igen nevezetes, a’ mit ezen épen most nevezett 
nagy physiologus említ (l. 813), hogy némelly tapasz 
talás szerint, a' beteg ott folytatta gondolatit а’ megn 
gyógyulás után, hol azok az agy’ sértése miatt félbe 
szakadtak. -- Valamint az oktalan állatoknál elbutulást 

okoz az agy’ megsértése, mint az elôadott példák bizo 
nyítják: ugy а’ lélekbetegek' legnagyobb részénél, szem 
líetünô anyagi változásokkal van a’ lelki baj kapcsolat 
ban; noha, némelly esetekben, különösen hol a’ lélek 
nyavalyák' örökségi maradványok, a’ felette nagy finom 
ságú anyagi változásokat, a’ microscopiumi vékonyságú 
szálacskákban, gyenge eszközeink’ segítségével, ’s na 
gyon határok közé szorult ismereteink mellett, tehetet 
lenek vagyunk is felfödözni, Ennek meggondolása, fon 
tos elmélkedéseknek szolgálhat tárgyáúl. Csak a' mon 
dottakból is kitetszik ugyanis, hogy a’ gyenge elmének 
okát, sokszor, nem а’ psychében magában, hanem abban 
kell keresni, mi annak orgаnuma. -- Itt ugyan azt az 
ellenvetést lehetne formálni, hogy egy egész féltekének 
szembetünô romlását lehet tapasztalni , lelki zavarodás 
nélkú'l. Bizonyítják több tapasztalatok, hogy még hirtelen 
megsértései is az egyik féltekének telyes elbutulást nem 
okoznak; de a’ mi soha sem marad el ha mind a’ két 
hemisphaerium megsértetik: ugy hogy e’ szerint, a’ két 
hemisphaeriumot, mint egymást pótolót kell tekintenünk. 

10. g. 

Némelly physz'ologusok ellenkezőt állítnak ,- de 
alaptalanul. 

Ezen itt előadott vélekedéssel, némelly Physiolo 
gusok, különösen Nasse, ellenkeznek; megismervén, 



TEKINTETTEL А’ NEVELÉSRE- ' 

hogy az аgy fészke ugyan n' magasabb lélekmunkálat 
nek, azt атм“ mindazáltal, hogy némelly más (Лe1 
mú'vek is, mint p. o. а’ mell’ és has’ üregében levôk', 
birnak vnlnmi' befolyással a’ lélekmunkálatokra; nem 
csak., hanem hajlandók annak'hivésére, hogy az indu 

' latokn'ak ott van forrása. Támogatják ezen véleményt 
részszerint azzal, hogy némelly tébolyodottaknál bete 
ges változásokat lehet az említett organumokban tараsz 
talni; részszerint рedig azzal , hogy az indulatoknak azon 
életml'ivekre nagy hatása van. A’ mi ama’ beteges “Шo 
zásokat illeti; Pinel kilencz holttestben tapasztalta, 
hogy a’ gyenge elméú'eknél a’ közérzideg rendkiviil erös 
és kifejlett’ volt. Sok gonosztévöknél látták a"bonczo- 
lók, hogy azoknak szl'vei vagy igen megkeményedtek, 
vagy szövetjeikben megromlottak, vаgy viszáson valá 
nak helyhezve. Már Arataeus а’ melancholia’ és mania.’ 
fészkének а’ beleket.hitte, igy szól: „Praecipuns furoris 
et melancholiae sedes, viscera sunt; quemadmodum ca 
put et sensus in phreniticis plerumque laborant, in qui~ 
bus vis sensoria oblaesa est.“ De causis et signis mor 
bor. chronicor. L. 1. c. 6. --- Wichmann , Bergmann ’stb. 
a’ vastag beleket igen öszveszorultaknak taыши а’ té 
bolyodottaknál. Pinel a’ has’ és mell’ üregeit beborl'tó 
hártyáknak lobos állapotját tapasztalta a' lélekbçtegek 
nél. 259 holttest között, egy harmad résznél, az emll' 
tett hártyáknak, vagy a’ tМышek, ’s emésztési életmú' 
veknek hasonló lobjait látta. Greding gyakran vett észre 
szívpolypusokat a’ tébolyodottaknál, mellyeket а’ vér’ hi 
bás vegyületének tulajdonl't. *) 

Ezen sok felöl kiáltó bizonyságok, ugy látszik, 
arról gyözhetnek meg bennünket, hogy az indulatoknak 
forrását, azon igen nagy fontosságú életmlíveket fedezô 

J*) Több .hasonló példák vannak szorgalmatosan összeszedve 
protomedicus Lenhossék' ezen munkájábon: Darstellung des 
menschlichen Gemüths stb' az l-sô darabban. 

. 2 Q 



20 mn'sloь. És PsvcHoь. ELMÉLKEDÉSEK~ 

üregekben keressïik. Tagadni ugyan nem lehet, hogy a' 
»bélcsf”), а’ màj, a’ lép, a’ tüdök, а’ szív gyakran beteg 
.állapotban találtatnak a’ tébolyodottaknál , még рedig 
néha akkor is,' midön az agyban sommi szembetünö а 
nyagi változást föl nem födözhetni. De uдy látszik ket 
töt nem kiilönböztettek itt meg némellyek egymástól. 
1-ször а’ helyet magát, а’ hol van fészke а’ hajlandóság 
nak (dispositiónnk) valami nyavalyára, és 2-szor шoкаt 
а’ helyeket és életmú'veket, mellyek romlott állapotban 
levéń, az életlm’íves sympathiának törvényei szerint, ki 
.te'rjesztik erejöket amaz elsô helyre , és a’ dispositivi: 
életre hozzák - mint valóságos nyavalyát ugy tí'mtetik 
elö. Egyébiránt sokat tett itt а’ régiség’ tekintete is, 
hlert Heusinger’ *) megjegyzése szerint, már Plato há 
тoт irányt különböztetvén meg a' lélek’ munkálatiban, 

' a' .legfelsöbbet layman а’ föbe; a’ másodikat Hvpoç a’ mell 
be; a’ harmadikat „ища“ a’ hasba helyhezte. Söt (mint 
Heusinger р. 251. megjegyzi), már az indusok a’ ha 
dakozók’ kasztáját a’ melléböl, hol а’ szl'v és bátorság 
'lakils,' származtatták а’ Brámának.7Minden nagy régi és 
újabb tekintetek’ ellenére is azt lehet bátran állítani, 
hogy а’ has’ és mell’ üregében rejtezô életmlívek, csak 
indító okúl szolgálhatnak az indulatok’ gerjesztésében, ’s 
egyéb lélekmunkálatokban, épen ugy mint a’ testnek 
akármellyik része , mellyet a" lélek’ vesztesége nélklíl 
,al lehet metszeni; de azért, ml'g összeköttetésben van az 
organismussal, beteges állapotjának az agyra hatása ál 
tal, tébolyodást okozhat. A’ honnan, az illyen betegek 
nél,- még miután megszabadùltak is a’ bvlrészek a’ be 
tegség’ szembetünö anyagi okától, 'ШeНy az agyra olly 
nagy,befolyást gyakorlott, a’ hajlandóság könnygn visz 
sza jöhet. А’ mi рedig mdsodszor, az indulatoknak Ей 
lönös hatását illeti bizonyos életml'ívekre, péld. a’ ha~ 

 

*) Anthropologie. 248. 



rвms'rв'r'rвь A’ „мышь 21 

ragnak n’ тайrа; ezt közönséges törvénynek nem ve' 
hetjük; sötnttól ищи; függeni ez,' vagy атм indu- . 
latnak bizonyos orgauumra hatása, millyen fogékonysá 
ga (receptiyitása) van valamelly életmú'nek általában 
az indulatokra. Igy szól erre nézve a’ tudós Müller (81.5) 
„Nem ismerek egy erösséget is, henem csupa mondáket,' . 
traditioknt, hogy egyik indulnt, cgészséges emberben, 
ink'fibb az egyik mint a’ másik organumra munkálódnék. 
Mondják, a’ szl'vnek vonzalma van örömre, sznnmrúságrn; 
de ugyan hol'van az a’ heves ébresztö ivagy. leverô in 
dulat, melly ahban változást'nem okozna@ Nem ugy' 
Van-B а’ szl'vvel a’ dolog , mint а’ könyéletmt'ívekkel 
(org. lacrymalia), mellyek minden heves indulattól meg 
támadtathatnak, bizonyos'levén, hogy minden indulat, 
boszonkodás, harag, öröm, csodálkozás, szomorúság, ré 
mülés, szorongattatás, félelem, sírásig emelkedhetik. — 
Ãllították , hogy а’ máj nagy sympathiában van a’ ha 
raggal ’s boszonkodással; ez igen régi, sok' physiologiai 
munkákba becsúszott, de helytelen álll'tfís. Vannak, kik 
azon indulatáltal különösen májokban szenvednek; $21 
nök elsárgul, a’.jobb oldalon fájdalmat éreznek, vаgy 
májlobba is esnek. De ez csak azokon történik, kiknek 
‚парк nagyon ingerelhetö, ’s született hajlandóságok van ' 
májbetegségekre. Igen sok emberben pedig az emll'tett 
мыаt semmi ollyan félét nem okoz. Hányan vannak 
közu”lünk, kik hamg után inkább gyomrokat rontják el, 
mert az a' könnyen megtámadható rész; а’ midön egy 
mаisik. ezen indulatra semmi gyengeséget nem vesz észre 
emésztö e'letmú'vében, hanem ellenben а’ szíve érdekel 
tetik, mert az mila a’ könnyen ingerelhetö rész, és így 
van a’ dolog más indulatokra nézve is. Egy sem dol 
gozik rendesen'a’ тайrа, а’ gyomorra, a’ szl’vre.; az 
egészséges emberben suga'rként terjednel'i' el azoknak 
munkálati az agyból, mint közëppontból, a’ gerinczagy- 
rа, az állati ’s tenyészési idegrendszerre. Иgy'“тыс 
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a’ szeméremnek egyedú'l tulajdona аz arczpirúlás, a’ 
mennyiben a’ vér összetolál az arcz’ kis edényeiben; de 
sok ember a’ boszonkodásban, haragban, szorongatta 
tásban vörösül el; ") és mások a’ szégyenben, haragban, 
épen ugy, mint а’ félelemben, rémülésben elhalaványod 
nak. -- Rövideden, látjuk hogy az indulatok’ hatásai az 
agytól függö részek’ különbözö vidékeire, azon hypothe 
sis mellett, hogy az indulatokn'ak, vagy általában a’ 
lélekmunkálatoknak volna fészkök az agyon kivlíl, nem 
kereskedhetnek.“ -- Eddlg Müller. De ha ez l'gy van is, 
annyit ugy látszik meg kell engedni, Ногy аz ébresztö 
indulatok más bélyeget ütnek az arcz’ vonásaira, mást a’ 
leverök; vannak izmok, mellyekre különösen ébresztö, 
vannak viszont , mellyekre különösen lever6 indulatok 
hatnak; mi aztán а’ physiognomiára befolyással van, ’s 
mit а’ mu"vészek olly czélirányosau tudnak használni. Er 
röl még valamit alább. 

и. §. 

ÍÄ’ flyultagy, ne'gyz'ke'r, ё: agyacs’ le’lektudományz' 
jeleute'sez’. 

Valamint рedig аz agy’ féltekéit mint а’ legfel 
söbb élet’ organumát kell tekinteni, ugy vannak а’ ka 

 

:') A’ szemérem .( mond Zimmermann) visszatartóztatja а’ ve'rt 
az arcz’ és mell’ legtávolabb esô edénykéiben , és — mint 
Haller gyanítja .- аz egész testben; тer: ô lätta, hogy egy 
.kisasozonyn'fxk az egész melle elpirosult. Ez а’ gyanítás na 
gyon hihetó , legalább én is veszem észre а’ mell' elpirulá 
sát a’ nagyonfehér és gyenge bo'rů dámáknál, ’s emlékezem 
hogy hasonlót tapasztaltam Párisban а' híres dii Menilen, 
kinél nem a’ szemérmetesség ugyan, ez. а’. franczia színház’ 
tagjainál ismeretlen szó, hanem más indulatok , elôször a’ 
homlokon, azután - nem az arczon —— mert ott czinober 
fénylett — hanem a' mázolatlan mellen, álmélkodásomra igazi 
vörüsséget gerjesztettek, 's terítettek el. Erfahrungen etc. 389. 
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ponya alatt más részek, mellyek az alacsonyabb lélek 
mú'ködéseknek középpontjai. lllyen: 

1-ször a’ nyult-agy (medulla oblongata). Az ideg 
rendszernek nincs része mellynek olly befolyása volna 
mint ennek a’ mozgások’ elöhozására; mert ha ez inge 
reltetik, az egész derekon ráugatodzások származnak, 
’s ez megsértetvén, az egész derék sérülve van. Forrá» 
sa továbbá а’ lélekzésnek. Abban van primum movense 
a’ sl'rást, nevetést, sóhajtást, ásl'tást, шины, köhö 
gést, hányást ’stb. okozó vagy kisérô' mozgásoknak. 
Fészke az akarat befolyásának. Mert, mint F lourensnak 
tapasztalati bizonyítják , az agy’ féltekéinek elvesztése, 
megbutitja ugyan, de mozgásra egyáltalában tehetetlen 
né nem teszi az ‚там. Ezen életmiíben van forrása az 

érzötehetségnek. Minden agyidegek, az elsön, és má 
sodikon kivül, vagy magával a.’ nyultagygyal, vagy leg 
alább annak terjesztvényével a’ nagyagybau, összefüg 
genek. 

2-szor. A’ négyikerek (corpora quadrigemina). Ez kö 
zépponti. életmlíve a’ Штабs’ érzékének; megjegyzésre 
méltó azonban, hogy Hertwig ezeknek megsértésekor 
rángatódzásokat nem tapasztalt. t 

3-szor. Az agyacs (cerebellum Ennek megsértése 
nem fosztotta meg érzö erejöktöl az ‘Шашки, söt meg 
tartották azt a’ testnek minden részében. Szemeik nyitva 
állanak; néznek a’ tárgyakra; de a’ helyváltoztatásra 
szükséges' mozgást hiában probálják. -— Mindezekre néz 
ve nevezetes tapasztalatok hozatnak elö különösen а’ 
Müller’ nagy becsú' Physiologiájában. 

12. §. 

Ä le'lek’substantz'afia'm'ncs атм-овал e's egyedäl ax 
egg/hoz; kò'tt'e. 

Ан bizonyitják az emll’tett dolgok, hogy az egész 
állati élet а’ kaponya’ csontjai közé van középpotosl'tva, 
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honnan mint valami kiralyiszékbôl, a' különbféle orga 
numok, és idegek, amazok emezek által igazgattatnak, 
Ez mindazáltal (mi nagyon megérdemli a’ psychologus’ 
figyelmét) csak annyit bizonyít, hogy a' lélek, az agy 
nak életmú'sége által munkálódik; az ellenben nem kô. 
vetkezik , hogy a’ lélek’ substantiája csak az agyhoz vol 
na kötve. Sôt hihetô, hogy ámbár a’ psyche csak bi 
zonyos alkotású organumban gyakorolhatja kihatását, 
és fogadhat el visszahatásokat , de még is közönségesen 
el van terjedve az organismusban. -- Az alsó állatokat és 
polypusokat, planáriákat el lehet részekre osztani, és 
még testeknek elosztása által is nemzenek. Ez а’ tapasz 
talás bizonyítja , hogy az élet’ substantiája megosztható 
az anyaggal, a’ mennyiben az elszakasztott darabokból 
új individuumok származnak. Akármilly lent állanak is 
pedig az illyen állatok, van azoknak, organismusoknak 
megfelelô érzésök, akaratjok, ’s az említett tapasztalás 
annyit legalább bizonyít, hogy a’ lelki élet bennök bi 
zonyos részhez nem köttetett. - Nem csak: hanem а’ 
psychicum princípium még аi legfelsöbb állatban az em 
Berben is megosztható bizonyos értelemben. A’ maga 
sabb állatok, ’s az ember, nem hoznak ugyan elô új 
individuumot elosztás által; de igen mag származás által 
а’ férfiban, ’s csíra által az aszonyban. Spallaazani meg 
mutatta, hogy a’ béka' tojásai, a béka' nemzômagjával 
megnedvesítetvén, gyümölcsôzôkké tétettek. Innen vi 
lágos, hogy a’ nöstény’ csírája, ’s а’ bim' nemzô magja, 
mind azt, mi az állatok’ lélekmú'kődésének elôhozására 
szükséges, magában foglalja. De ha ez igaz; meg kell azt 
is engedni, hogy azon psychicum princípium szorosan az 
agyhoz nem köttetett, hanem legalább rejtve él azokban 
a’ részekben is, mellyeket az agytól elválaszthatni. Csak 
az agyban van és lehet azonban öntudat, fogalom, aka 
lat, indulat 'stb. és noha a' meggyümölcsözött' csl'rában 
elrejtve, létezik a’ lélekmunkálatok’ alaprajza: mindaz 
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által szükséges, hogy ez a’ lelkesedett csl'ra , az agynak 
egész organismusát kiformá'lja, hogy l'gy az alaprajz ki 
tünjék, a’ megköttètett psychicum principium szabbaddá 
tétesssék, elöterjesztések, akarat, indulatok ’stb. szár 
mazhassanak. Az agyatlan szülöttekben, kik születé 
sökig tápláltatnak ’s élnek a’ mébben, korán elronta 
1o": a’ Нzки-sа5 által a’ lélek’ organuma, mielött t. i. 
az, a’ psychicum principium’ szabaddá télelére kiformálta 
tott volna '). 

13. §. 

M'lly psychologz'az’ fontossága 'van' az agg/nali, 
mz'nt le'lek’ orgunumának? 

мìntа" a’ kaponyacsontok alatt rejtezö részeknek 
'nagy fontosságát láttnk, ’s az agyat, mint a’ sokféle lé 
lekmunkálatok’ középpontját, ugy tekintettük: vizs551 
juk meg, micsoda fontes következetekre nyitnak ezek 
Ша1, ’s micsoda psycbologiai fontossága van az agynak, 
mint lélekorganumnak. Ambár tehát a’ psyche voltaké 
pen, rejtett erejére nézve az agynak nincs 'elf-«ijn vetve, 
hanem a’ maga substantiájábnn megmarad: külsö hatása 
mindazáltal az agytól függ, és az utolsótól határoztatik. 
Nem mindegy мыt illyen vаgy amollyan alkotású ka 
ponyacsontjai vannak vala.kinek; nem mindegy az аgy 
szálacskák’ akárminému" menetele; nem mindegy kisebb 
vagy nagyobb böséggel tolul-e a’ vér az agyra, mert mind 
ezek érdekelvén a’ lélekorganumot, lehetetlen, hog)r а’ 
*É 

Ч на talán nagyon is terjedett volt az eló'adás ezen ugy lát 
szik inkább physiologicumokban: sыданo" mentségére, hogy 
a' psyche’ ismerésére nézve, nagy fontosságú dolog az 6 or 
ganumát az agyat ismerni; és itt nem lenni idegennek, КБ 
lönösen а’ nevelóknek tanítóknak, bátran el merem mondani 
jóltévôbb következésů volna, mint akármilly mély elmerülés, 
dialecticába categoriákba. ’stb. 
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lélekmunkálatokra is nagy hatással ne legyenek. Meg 
jegyzésre méltó рedig, hogy az аgy’ beteges állapotjából 
nem mindenkor elbutulás származik', hanem más azza'l 
elllenkezö jelek is mutatkoznak. Már Huart, ezen mun 
kájában: „Prüfung der Köpfe zu den ‘Vissenschaften ,“‘ 
beszéli egy mezei emberröl`, miképen az, agylobos álla 
potjában, a’ körülötte lcvöket , аrrа, hngy könyörögje 
nek érette, és ha meg nem gyógyulna, fcleségéi'öl gon 
doskodjanak, olly kikeresett sznvakkal buzdította, hngy 
maga Cicero а’ romai tanács elött ékesszólóbb nem le 
hetett volna. Bámultak a’ jelenlévök, hogyan lehet 
annyi bölcseség ’s ékesszólás ollyan emberben, И egész 
séges korában beszélni alig tudott. (уesд össz. Carus Psycho 
logie l. 249.) -.- Az agy’ erös megrázkodását néha vál 
tozás követi a’ characlerben, mint ezt р. o. Wallenstein’ 
életirója emll'ti amannak egy ablakból történt leeséséröl, 
és Haller irja, hogy egy ember miután esés által lyuk vá 
gatott a’ kaponyáján, több értelmet tüntetett elö; de a’ 
seb begyógyulta után, értelme ismét megkisebbedett. 
Azonban igen gyakran ellenkezö jelenetek mutatkoznak 
az agy’ rendetlen állapotjában. Két nevezetes esetet hoz 
elô G. Carus emll'tett munkájában lap. 238 a’ Mauchart’ 
psychologiai Repertoriumából , hol а’ sokszori mértéklet 
len borozás a’ személyesség’ fölcserélését okozta. Еgy 
ember leesvén ittas korában a’ lépcsó'röl, midön а’ 
mellette álló irnok, rémülve föl akarná támasztani , kér 
di az irnoktól nem esett-e valami baja? és semmi módon 
nem lehetett vele hitetni, hogy nem az inas, hanem 6 
maga esett le. Hasonloan egy fiatal ittas ember keserve 
seп' siratta atyjának vélt halálát, holott nem az ô, 
hanem barátjának az atyja halt meg, kinek személyével 
a’ magáét fölcserélte. Ismeretesek némelly bódító 
szereknek р. o. mákonynak munkálati az agyra, mely 
lyek leszállítják mintegya* lelket emberi állásáról, ’s 
a’ legcsodálatosb, visiokat okozzák. авт’ 
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14. 

А’ kaponyacsontok’ alkogásáual-, nagy бег/013143“ 
can a’ le’lek' mzmka'latz'ra. 

Nagy fontosságú továbbá а’ kaponyacsontok' alko 
tása a' lélekmunkálalokra nézve , mint,, ezt különösen, 
az ugy nevezett cretinek’ példái bizonyl'tják, kiknek 
rosszúl alkotott kaponyájok a’ lelki gyengeséget elsö lá 
tásra elárulja. MülleVi) két nevezetes рéшат hozzá elö 
a’ szíiletett butaságnak; ’s mind a’ két esetben olly la 
pos a’ kaponya', hogy annak tökéletlen a'lkotása a’ fél 
fejiiségre (hemicephalia) emlékeztet. Mind а’ két gyет 
mek , a’ legjobb egészség mellett olly buta, hogy ha ha 
zul elmennek: vissza, bár csekély távolságról nem tud 
nak menni, lábravalójokat megoldozni tehetetlenek; no 
ha az egyik tr'z, а’ másik tizenhét éves, mind azt, mi. 
kezökbe akad összetörik. Itt, minden megkötött lclki 
erö mellett is , nem tulajdonképen magát a’ psychét, ha 
nem az annak organumát az agyat kiformálni nem tudó 
formáló eröt, (vis plastica seu formativa) kell okolni, 
melly a’ rosszul alkotott kaponya által ugy köti meg a’ 
lelki mu"ködéseket, mint a’ nyomás, Vértolulás ’stb.más 
esetekben. Hányszor vádolták a’ szegény lelket ott, hol 
csak az eszköz hibázott, meglehet а’ legszebb tulajdon 
ságu lélek 'munkálódásira; hányszor akarták erötetni, 
nem tudom micsoda nagy, minden anyagi akadályt el 
hárl'tható tehetségct tulajdonl'tván annak, a’ nélkül, vagy' 
а’ helyett, hogy a’ kötelékektöl, mellyek fogva tartot 
так, szabadították volna meg. Van egy nyavalya, melly 
néha már а’ mébben kiformáltatik; de többnyire szüle 
tés uta'n , rendesen az elsö nyolcz évben mutogatja ma 
gát, 's könńyü а’ fö szerfeletti megnagyobodásából meg 

") Handbuch der Physiologie. l. B. l. 849. 
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ismerni, noha ritka esetben, a’ fôlrendes nagysága mel 
lett is kifejlödhetik ez a’ belsö vízfö, (hydrocephalus in 
temas). A’ gyermekek buták, aluszékonyak, beszélni 
nehezen tanulnak, örömest feküsznek homlokon, félig 
nyilt szemmel alusznak; néhn hánynak és rángatódzanak, 
testek elsoványodik. ЕМ’ а’ nyavalát szemmeltartani szük 
séges, 's mikor hasonló jelek mutatkoznak, nem kiván- ' 
ni a’ szegény' psychétöl, mit nem tehet. --- А’ tanítók 
nak, fôként iskolamestereknek szemek elôtt kellene tar 
taniok, hogy a’ kaponya Маtt él és munkálódik az, 
mit olly méltán nevezünk mennyci eredetú'nek, ’s n’ fô' 
verését szorosàn meg kellene tiltani! Más részröl nem 
volna szaßad összenyonmi a’ gyermek’ fejét mikor 
születik. „Ismerek nehány embert (l'gy szól Lenhossék) 
kiknek fejök születésökkor erösen összenyomntott; gyen 
go testalkotmány, butasság gyözhetetlen bátortalanság, 
tulajdonok maradt, szerencsétlen világra jöttöknek örök 
emlékcül Nem eshetik ollyan változás az erön, hogy 
az vissza ne hasson az anyagra; ’s ezen utolsó a’ rajta 
történt változást érezteti ismét az erövel. Így van, ez 
а’ lélekre ’s annak organumára nézve is. Jöjönbár ki 
az elsö rendetlen mozgás а’ lélekböl, ennek változást 
kell okozni az anyagban, visszahatót az eŕöre, а’ psy 
chére. E’ szerint minden lélekbetegségnél lehetetlen az 
аgy’ zálacskáiban is nem lenni rendetlenségnek; mibôl 
következik, hogy a’ lélekbetegeknél kettöre kell tekin 
teni. Azt lehetne ugyan talán mondani, hogy а’ magá 
nak helyes irányt vett lélek azokat az anyagi változá 
sokat helyre hozza. De valósággal, még a’ nem lìözön 
séges erövei biró psychének is lehetetlen ez sok ese 
tekben, midön azon anyagi változások fontosok, az ele 
venbe vágók, megg'ìröködöttek. Innen csak lassan мы.“ 
а’ gyógyulás; а’ sietés, erötetés nem гид‘, hanem ront. 

") Darstellung etc. l. B. l. 338. 
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15.' g. 
A’ küle'rze'kek’ ‘щит и’ le'lelsre; különò'sen z'zle’s 

e’s szaglás. ' 
Miután az az agyat, annak részeit, а’ kaponyát 

rövid vizsgálatunk’ tárgyává tettük, a’ külérzékeket sem' 
mellôzhetjük el egészen. Ezek ugyanis а’ lélek’ condu 
ctoriai, mellyek által а’ commune sensorium teljesl’ti mun 
kálatit. Gyökerei ezek a’ lelki életnek; igen természe 
tes tehát hogy arra nagy befolyást gyakoroljanak. Az 
izlésnek és szaglásnak, valamint a’ melegség’ érzésének 
nagy atyaiisága van а’ közérzéssel, ’s inkább csaksub 
jecliv érzések, kedvet, kedvetlenséget okoznak, а’ nél 
kül hogy objectiv isméreteinknek elömozdl’tására szolgál-. 
nának. A’ szaglás hathatósan vezérli az állatot elede 
lének fölkeresésében, a’ nemi ösztönnél, ’s az emberben 
is különös ösztönöket ébreszt föl; munkásságba hozza a’ 
вéритé“; а’ visszaemlékezést segl’ti. Lehetetlen мы1 
hogy ennek elvesztése szer'felett ingerlett, vagy levert 
állapotja, befolyással ne legyen a’ lélekre. —‹ Szinte 
olly hatalmas de még subjectirebb a’ melegség’ érzése; 
igen mérsékelve kell ennek ránk hatni, hogy a’ többi 
érzék le ne verettessék. Csak а’ mérséklett meleg felel 
meg az egész’ jólétének. -- Legfínomabb рeйд ’s legob 
jectivebb а’ három alsó érzések között az l'zérzés. Meny 
nyiféle chemiai 'vegyületeket tud ez megkülönböztetni; 
hol van a’ chemiai analysis melly ezt követhetné. .- 
Midön az ízlés kiválasztja az anyagokból azt, mi táplá 
lásra , mi az individuum’ természetéhez való, akker, né 
miképen таgа“: ,az életml'íves alkotmányt is flnoml’tjn, ’s 
legalább eszközösen segíti elö a’ lelki formálódást. Meg 
jegyzésre méltó hogy az l'zérzék egy a’ legkorábban {61 
tünök köziíl az állatok’ országában, és az emberben min 
den más érzékek felett ki van formálva; a’ midön ellen. 
ben más érzékek , még az olly' nagy fontossa'gú szem, 
e's Ейl is, sok más állatok,nál élesebbek. 
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16; 5. 

Ä ta'píntás’ e’rze'ke. 
A’ három felsô érzékek, tapintás’, látás’, hallás’ ér 

.zéke között, а’ tapintás legalsóbb, mert az'a’ tárgyak 
паk csak hézagi minéml'iségökröl ’s formájokról nyujt 
fogalmakat. Еgy született vaknak és siketnek tapintása 
csak igen alacsony fokáig emelkedhetnék föl a’ kifej 
lödésnek. А’ tapintást ugìr kон nézm'ink mint egészítö 
részét a’ látásnak, 'ollyan formán mint a’ szaglás készitö 
érzése az l'zlésnek. A’ tapintás az, melly által segl'tetünk 
a’ látásban, ’s a’ látási elôterjesztések’ megitélésében, 
mint ezt különösen, az oрeriШ vakokon lehet észreven 
ni, kik miután látásokat visszanyerték, sok idöre jut 
Ваша‘: el arra, hogy a’ tapintás' segedelmével igazán 
láthass'anak. 

17. §. 

А’ látás’ e’rze’ke. 

A’ tapintásnál sokkal nagyobb objeetivit‘ísa van а’ 
látásnak. Számnélküli, természetben elszort Нeва: jônek 
ez által az agyba, hogy attól feldolgoztassanak, ’s a’ 
lélek’ erejének öregbl'tésére fordl'tаssanak. - Valóban, 
тайн túl а’ rendén poetai is ugyan, de igaz, mit Oken 
mond egy helyen: „А' szem ollyan prisma, melyben az 
аgy látja a’ világot. A’ látideg életlm'íves fénysugár; az 
аgy életmú'szerezett nap; а’ szem organumos szivárvány. 
A’ szem. által tanuljuk ismerni az universumot; ennek 
elvesztése nagy veszteség. Elzáratik az emЪer elött а’ 
külsö roppant természet, pompájával, elevenl'tö szl'neivel.“ 

1s. §. 

А’ hallás, ’s emzek Nagy fontossága. 
De még nemesebb ’s nagyobb befolyású a’ lélek’ 

fejlödésére a’ hallás’ érzéke. Ez legkésôbben tünik föl az 
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állatországban; léte sok más fogyatkozást kipótol, hiá 
nya kipótolhatatlan` Innen ezen érzéknek még a’ sz6 
mát is bizonyos állandó törvényhez kötötte a’ termé 
szet, *) Ez a'ltal a’ tárgyak’ legbelsöbb minémüségével 
ismerkedünk meg. Mik ugyanis egyebek azon rezgések, 
mellyek а’ fülcsatornán behatnak a’ Iélekbe, mint bel 
sö lénye а’ dolgoknak! — Innen különösen a’ hnllás»ì ál 
tal tanuljuk a’ természeti tüneményeknek ideájit vagy 
lelkeit. „Ez a’ rezgés (mond Oken) nem valami közön 
séges mozgás ide ’s tova, hanem az anyagi kötelékek 
nek föloldozatja. Ez a’ föloldozás nem másképen, ha 
nem csak az eredeti mozgás’ törvényei szerint történ 
hetik. Ezek a’ törvények, mint krystályforma ugy van 
nak megmerevedve a’ kemény tömegben. Minden moz 
gástörvény szabnddá lett vagy lelkiképen charaeterezett 
krystályformа. А’ rezgés által formák származnak a’ test 
ben, mellyek a’ tömegnek substantiájához, és formá 
jzihoz, nem kíilönben a’ rezgés’ fokához vannak mérve. 
Ezen formákat nevezik rezgésŕiguráknak vagy hang 
figuráknak. A' tehetség hangfigurák által érdekeltethet 
ni, vаgy együtt rezegni ugyanazon törvények szerint, 
hallásnak neveztetik. БЫ által lesz az állat elöször lelki. 
A’ muzsika, kinyilatkoztatása az istenhez visszatérés' 

°i) Sehr beachtensi'verth bleibt es, dass so unvollkommen nun 
auch das Hörorgan gebildet seyn möchte, doch .sogleich von 
der untersten Thiergattungen mit Gehör bis zum Menschen 
hinauf, der Gehörsinn fortwährend und mit unabänderli? 
cher Festigkeit an ein Paar von Organen gebunden ist, da 
das Auge in den niederen Classen in Zahl und Stellung so 
ausserordentlich varirt. Dr. C. G. Carus: Grundzüge der 
vergleichenden Anatomie und Physiologie. I. B. S. 74. Ez a’ 
kettó's szám, egyéb tapasztalati, a’ hallás’ nagy fontossága 
mellett szóló adatok nélkûl is, már eló're éreztetné a.’ ter 
mészet vizsgálóval a’ fülnek, minden egyéb érzékek fölötti 
magas állását. 
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‘ óhajtásának.“ Igy lehet érezni igazán, a’ psychologia’ s 
természet philosophia' egyesült világánál а’ muzsika’ fel 
séges voltát, ’s nagу’ hatását az emberi lélekre. Boldog 
Imír csak ebben a' tekintetben is kinek ollyan'füle van 
а’ hallásra, melly által a’ muzsika’ erejénél fogva, bö 
vebben beavattatik sok embertársainál а’ természet’ tit 
kaiba, ’s а’ teremtöhöz közelebb vitetik! Sokat тesz 
101t, ki szemevilágát elvesztette: mert а' világot, az is 
tenségnek szép testét többé nem szemlélheti; de az em 

.ber megmaradt még rá nézve, ki füle által szl'véhez zen 
gedez. Nem csak annak , ki látásától fosztatott meg, 
nyitva áll (ha а’ külsíî elzáratott is) a’ belsô termé 
szet, a’ mathematicai vмágа, hol lelkét pallérozhatjn, 
’s fölemelheti a’ teremtôhöz; de ki hallását vesztette el, 
a’ kifejlödés’ magasabb fokára itt sem emelkedhetik. Kö 
zönséges megjegyzés ugyanis a’ siketekrôl, hogy 6k igen 
alacson fokán maradnak a’ miveltségnek. Ámbár ugyan 
is egyéb érzékeik bámulásra méltó élességre juthalnak 
el, ugy hogy p. o. ha a’ hátokra írnak, megtudják ma 
gyarázni mit l'rtak oda; az óraverést a’ föld’ rezgéséböl 
száz lépésnyi távolságra is észreveszik: *) ezen annyira 
kifinnmodott érzékek mindazáltal a’ hallás’ fogyatkozá 
sát kipótolni nem képesek. Ha vannak is a’ süket-némák 
nak fogalmaik olly dolgokról, mellyek látásokkal vagy 
más meglcvö érzékeikkel összeköttetésben állanak; de 
igen nehéz, vagy lehetetlen azon днont fogalmakra föl 
emelkedniök, mellyek érzékileg elö nem terjesztet 

' hetnek, mint péld. а’ jog, kötelesség ’stb., mellyek 
ennélfogva a’ romai törvénytudóktól res íncorpomles ne 
veztсшеk. Még az irás és olvasás is, mit többnyire sok 
munkával, ’s nagyon tökéletlenül tanulnak meg, cse 
kély pótlásaul szolgálhat annak, mit a’ természet tölök 
megtagadott. Az irás ugyanis csak a’ kezet, az olvasás 

-) Esche. Galvanische Versuche -- Berlin 1803. l. 39 
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csak a’ szemet foglalatoskodtatja értelem nélkül; Egyes 
gondolatokat néha elég világosan kifejeznek az illyen sze-. 
rencsétlenek; de az összefüggés hibázik. "') Leirt be. 
szédjöknek nagyhasonlatossága van a’ gyermekek’ ’s gyeт 
ge elméjlîek’ beszédéhez. De még szomorúbb az az indu 
]atosság ’s' hnjlandóság az erkölcstelenség're, mi több 
nyire tulajdonok a’ süketnémáknak, ’s nagyobbrészint 
clméjök’ gyengeségében gyökerezik. Mert a’ kl'vánságok’ 
elnyomására ’s mérséklésére szükséges csendes megfon 
tolás, olly ügyességét teszi fel a’ léleknek, mellyre ôk 
szert nem tehetnek. IIa eg''yszer fölébredett bennek va~ 
lami kivánság, csak azt tartják szüntelen elöttök, mi 
arra vitetik, azt neveli; minden mi azt gyengl'thetné, 
kiröpül hamar elméjökbôl, ’s ennélfogva a’ kivánságot 
nem mérsékelheti. Innen a’ tüzeskedés mi által a’ leg- 
gondolatlanabb cselekedetekre ragadtatnak; noha azt sem 
lehet tagadni, hogy azon hevesség néha más által élesz 
tetik. Így Hofbauer emll'tett becses munka’jában a’ 245-ik 
lapon emliti Arnoldi után , hogy az illyen szerencsétlenek 
nek nagy boszúságára szokott lenni, ha mástól rosztíl , vagy 
épen nem értetnek. Ide járul, hogy azt hiszik, értetnek 
mástól, csak értetni nem akarnak. — Sokat tehet még 
a’ süketnémák’ indulatosságának nevelésére а’ test' erôs 
mozgatása , mellynek lehetetlen a’ lélekre Нsша nem 
hatni. Annyi mindazáltal bizonyos, hogy ezek csak mel 
lesleges okok, a’ legföbb ok az értelemnek gyengesé 

Ч 

’) Hofbaue'r ezen becses munkájában: Die Psychologie in ih 
ren Hauptanwe'ndungen auf die Rechtspflege. Halle, 1823. 
240. l. hoz elö egy különben jó eszú ’s szorgalmatos tizen 
nyolcz éves süketnémától írt levelet, melly felette gyer 
mekes, ’s épen azon összekötô tehetség hibázik, melly az 
cmberi léleknek legfôbb tulajdona- Különösen annak'szemé 
lyébe nem tudják magokat az illye'nek általtenni, a’ kik 
nek irnak. j 

нoсы. 3 ' 
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góben gyökerezvén. Valóban nagyon megérdemli а’ sü 
ketnémáknak ezen szerencsétlen állapotja a’ tekintetet, 
’s fölindl'thatja a’ föhelyeken ülöket, hogy rólok, ne~ 
velésökröl gondoskodjanak , a’ nevelöket, szl'ilöket, hogy 
azon felséges, lelki kifejlödésre olly nagy befolyást gya 
koriló érzékre, a’ fülre, minden figyelmet, ’s gondot 
fordl'tsanak. De az itélôbl'ráknak is tekintetbe kell ven 
niök, hngy mikor illyenekkel van dolguk, kímélve itél 
jenek, ’s ne feledjék, hogy а’ hol a’ törvényröl, köte 
lességröl helyes fogalom nem lehet; hol az értelem' gyen 
gesége tehetetlen korlátozni az indulatokat: ott az im 
putatiońak nincs helye. 

. 19. ` 

А’ melliiregbe щей'! re’szek’ befolyása a' le'lekmun 
‘Идиш/эти. 

На lefelé jövén, а’ mell' üregébe zárt részeket 
"esszük gondolóra, ugy laláljuk, hogy а’ szl'vnek ’s tü 
dönek magy befolyása van a' lélekmunkálatokrn. Nem 
mindegy ugyаn, kisebb vagy'nagyobb erövel löketik-e 
a’ vér az agyba, ’s a’ testnek egyéb részeibe: mert a’ 
vér, mint közönséges forrása az éietnek, az agynak ’s 
minden irlegeknek élesztöje. A’ szl'v' nyavalyái szoron 
gattatássnl, nyughatatlansággal , hypochondriai szeщé 
lyességgel, bátortalansággal , nagy ingerelhetöséggel van 
паk knpcsolatban. De iné; szembetünöbb а’ lélekmun 
kálatra a’ tüdö’ minémú'sége. Nagy`különbség vagyon 
ngyan is, több vagy kevesebb savítót szl'v-e be valaki tü~ 
dejébe, testalkotásához képest. Tudják а’ physiologusok, 
hogy azou beszívott éltetö légnek egy része megmarad az 
organismusban, ’s anna’k élletésére szoigált A' tüdö' ta’ 
gassága tehát befolyással van az egész organism'usra, 
’s .a’ vérnek üt~ vagy' véreres tulajdonsága nagyré 
„im а’ mda’ áìlapotjáfól на“. На a’ lélekzés, "eaves, 

ß 



твxттвттш. A' NEvELÉsnв. . 35 

ködös levegô által megnehezedett , а’ lélekmunkálntok' 
lassusága lesz annak természeti következése, ’s nem 
közönséges lelki inger kivántalik az akadály’ legyözésé 
re. A’ tüdö’ munkásságát leverö nyavalyákban a’ legna 
gyobb szorongattatást vehetjük észre; ‚ellenben miknr a’ 
baj inkább csak a’ tüdöben elterjedö idegeknek exaltált 
állapotjában gyökerezik, gyógyuláshozi remény, nagy 
bizodalom lelkesl'ti szinte a' végsö pillanatig а’ beteget. 

2o. 5. 

A’ hasüwgbc ‘шт! re'szek’ ‚штат a’ le’lekre. 
A' hnsüregben rejtcznek a’ nagyfontosságú belré 

szek , mellyek különösen táplálásra szolgálnak. Nagy. 
ezeknek befolya'sok nz agyra, minek meggondolásn vit 
te arra а’ hires Helmontiust, hogy Archonját oda hely 
hezze. Az itt munkаiló részeknek a’ tenyeszési mё 
ködés levén rendeltetésök: látni való, hogy ha szerfe 
lett ki vannak fejlödve, az antngonismus’ törvénye sze 
rint, az адy’ ml'iködéseit könnyen leverhetik.'Kiilönösen 
szembetünôleg dolgozik az erönek -ezen tenyészö rend 
szerre „мы“ - а’ különben is gyenge' elméüeknél. 
Nevezetes példát hoz elô Nasse ") egy'1щeтeп éves asz 
szonyban, kit n’ szél megütött, ’s kinek bélcsöje any 
nyira elgyengült -. hogy csak hashajtók által lehetett 
széke; ha egy kevéssé erösödtek belei, elméje’ gyen 
gesége igen szembetünt; ellenben mikor шoк leveret 
tek, elméje erösödött. 

21. §. 

A’ re’r’ psychologz'm' ‘столица. 
A’ vér’ psychologiai fontosságát különösen Burdncil 

hozta fényre. A’ vér' üteres természete hathntósabb ta11) 
 

") Beneke: Das Verhältniss von Seele und Leib. Leipzig 1826. 
176. l. melly becses munkában sok ezen tárgyra tartozó 
érdekes dolgok találtatnak.' ' ' 

3ì' 
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lálatot nyujt, ’s könnyen megzavarhatja szerfeletti in 
1iвраre által az agyat, és annak csendes munkálatit, ezen 
legszebb tüneményt okos lényben, indulatoskodássá vál 
„мышца; ellenben véreres tulajdonsága nem ad 'ele 
gendö ösztönt az agynak; melancholiára, öngyilkosság 
ra,' söt Burdach’ megjegyzése szerint gyujtogаtásra te 
szen hajlandóvá. 

22. §. 

112; z'zmok’ mozgása 'vísszqhat a"le'lekre. 

Az izmok’ mozgása visszahat a’ lélekre. Ninos sem 
ni1, mi az agy’ elfáradása után, ugy visszaállítaná .az 
i'rányt az organismusban mint a’ mozgás. A’ sebesen 
járó sebesen szokott gondolkodni; а’ 1а5sú járás elál 
mosl't. Az izmok’ ereje bát’rakká tesz; gyengesége ag 
gódóvá, bizodalmatlanná. Ambár tehát tagadni nem le. 
het, hogy sokszor másoktól függ az izmoknak erös, vagy 
gyenge tulajdonok, mint nevezetesen széles melltöl, tá 
gas, ép tüdötöl, bizonyos levén, hogy а’ mint felyebb 
állanak az áll'atok lélekzésökre nézve, izmaik annál erö 
sebbek; mindazáltal meggondolván a’ szoktatás’ befolyá 
sát, az izmok’ gyakorlását psychologiai tekintetbôl is nagy 
fontosságúnak kell tartani. 

Еgy dolog van még, mellynek megemlítése, kü 
lönösen itt, hol az álla'ci élet’ elôterjesztöjéröl, az iz 
mokról van szó, azért szükséges, mert befolyása van 
némelly’léleknyavalya’ i’smerésére, ’s gyógyítására. Mi-. 
kor t. i. az állati munkálat nagyon bevág а’ lelki “iun1111 
latba, ezeny utolsó'túl а’ rendén assimilálhatja az elsöt; 
¿à l'gy vesznek bizonyos, eredetiképen nemesebb érzé 
sekben gyökerezö képzelödések (mint péld. egy festô 
nek, vagjf virtuosnak képzelödése) állati charactert ma 
gokra. Mi következik ebböl? Ez, hogy azoknak, kik 
ben nz Organismus’ állati része túl a’ rendén ki van fej 



'rExlx'rв'r'rEL A’ NEvвLlâsnв. 37 

lödve, ’s az izmok erösek , a’ vér üteres természetu"; 
igen hasznos és szükséges nem 1enuй még hathatósabba'. 
az állatit, hanem inkább azt határok közé sz'orl'tani. In 
nen a’ képzelödés’ hevl'tésére, ’s annak állati characterre 
lealacsonyl'tására nagy befolyású húsétellel mérsékelve 
kell élni; mert a.’ növényböl nem annyira állati részek 
fejlödnek ki; a’ növényrészeket, a’ magasállású lelki 
hatóságok nem assimilálják ugy; mint a’ hozzájok köze` 
lebb esö húseledelt; а’ honnan más ingerek„ mint a’ 
világosság, villanyosság, annál szabadabban hathatnak 
a’ lélekre, mint lelki ingerek , munkálatjok а’ szerfeletti 
állati behatástól nem akadályoztatván. Innen lehet ki 
magyarázni, miért éltek sok tndósok inkábbnövény 
nyel, m'int hússal. A’ nagy Newtonról irják, hogy mi 
dò'n ama’ halhatatlan opticai theoriáján dolgozott, csak 
kenyeret evett, ’s egy kevés spanyol bert “oн. 

23. s. 

A’ nemi a'e'sszsek’' befolyásw a2: идут’. 
Végre a’ nemi részeknek is nagy befolyások van nz 

agyra. A’ fölserdült korban, mikor már a.’ nemi részek 
jól kifejlôdtek, nyeri meg mind а’ fe’rfi, mind az asz 
szony lelkének magasabb irányát. Innen ezeknek rendet 
len állapotja, ki nem fejlddése igen gyakori oka a’ lé 
lek' bajainak. A’ heréltek férfiúi erôvel, bátorsággal, 
okosággal nem birhatnak. A’ nemzö mag’ egy részének 
be kell szívatni az edények által, ’s összekevertetni а’ 
vérrel, hogy azt éleszsze, ’s lelkesl'tse a’ lélek-organn 
mot. 'Mérsékletl: kielégl’tése a’ nemi ösztönnek а’ férfiúi 
korban, földerl't, erösl't; mértékletlen, föként koráni 
venusi éldegélés, meggyengl'ti az emléke'zést, az itélô 
eröt megtompl'tja; forrása a’ léleknyavalyáknak. Innen 
hypocondria a’ férfìinál; hysteria, ’s а’ ki nem elégt't 
hetö nemi ösztön miatt, nádradüh (nymphomania) a’ szép 
nemnél, takin legtöbbször származik. 

у 
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. 24. 5. 

.Nagy kůlò'nbség az állat'ok’ lelkz' mú’ködéseì köztt , 
a' sazerínt, a' mz'nt bizonyos e'letmú’vek a’ tò'д 

ln'ek ‚Не!‘ kz' valmak fejló’dve. 
' Mielött bezárnók értekezésiiuket a’ test' befolyásá 

ról a’ lélekre, jusson eszünkbe tekintetbe vennünk а’ 
kñlö'nbséget аzon'1Я11а1o1‹.1:6zött, mellyekben egy rész 
röl'a’ tenyészés're szolgáló organumok, más részröl a’ lé 
lekzést gyakurló életmüvek vаппа1к1й11öпösen ki1e51ô1! 
ve. Amazokhoz tartnznak'nevezetesen' а’ molusoák, ke 
phalopodák, amphibiumok; ezekhez az insectumok, és 
madarak. Milly nagy különbség a’ két rendbeliek között~ 
Emezek könnyük, vida'm'ok; amazok csendesek', komo 
lyak, magokba vonultak. Az ember mint microcosmus, 
"iss.zahozza organismusában azon életmú'veket ugy, hogy 
egyik emberben inkább amazok, a’ másikban inkább 
emezek tünnek elö kifejlödöttebben. Minden organumhoz 
kell pedig bizonyos ideának kapcsolva lenni eredetiké 
pen, mel'ly tulajdon characterét az emberben sem veszt~ 
heti el. Itt látjuk ismét az összohasonlító physiologiának 
’s psychologiának nagy fontosságát. 

. . 25. §. 

1 Ä le’lek’ befolya'sa a’ testre 
Miután a’ test’ befolyása'ról а’ lélekre értekeztünk: 

a’ rend hozza magával, hngy a’ psyche’ befolyásáról а’ 
vele szoros kapcsolatban levö testte, szóljunk. — Már 
a’ régi philosophusok közül nélnellyek’, különösen kit 
olly sokszor neveztek isteninek, Plato, nagy eröt tu 
lajdonl'tottak n’ léleknek. Plato minden igyekezetét arra 
fordl'totta, hogy akadályoztassa а’ materalismust, ’s a’ 
psychét (igen bölcsen) nem tartotta, a’ testi részek’ 
szerkezete' resultatmnának. De hogyan is lehetne az а’ 
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testi részek’ eredménye, minek épen a’ teszi fô erejét, 
hogy bir alkotó erövel, hogy а’ testre olly nagy befo 
lyást gyakorol. Kiben gyenge, munkátlan а’ lélek, te 
hetetlen abban а’ test is; hibázik az az ismeretlen va 
lami, mi futkos az idegeken az érzékekre; lankadtak 
az izmok. Sokszor bôven rakatik ugyan le kövérség; de 
épen ez mutatja а’ lélek' energiátlanságát, a’ növényi 
élet levén fölemelkedve az állati ’s lelki ‘Нet’ rovására. 

Halljuk meg, mit mond ebben a’ tekintetben ama’ neve 
zetes angol orvos és író Johnson: „Vizsgáld meg azt ki 
lelkét fölvonva tartja, soványnak és halaványnak fogod 
találni, gyenge emésztô életmú'vekkel, ’s érzékeny ide 
gekkel. Az illyen mer nagy dolgokat kezdeni. Ezt nem 
merik a’ tyrannok közel bocsátni kirsílyiszékökhöz. Bo 
naparte sovány és halavány volt, míg a’ sok lelki mun 
ka, máját ’s emésztô életmú'veit annyira el nem ron 
totta, hogy potrohos lett. Kicsiben, hogy vl'zibetegség 
ben nem halt meg. Wellington száraz és sáppadt. Nézd 
meg ellenben azokat, kik az evés’ nemes mesterségét ú'zik; 
ezekben a’ has és szomszéd organumok lettek az élet 
erö' középpontjává, 'stb.“ *) Ezért mondta Caesar, hogy 
neki teliképú', alunni sokat szokott emberek kellenek. 
Cussiusban a’ sovány éhes arczot nem szerette. Nincs 
semmi, mi által annyi nedvesség használt-amék el mint 
a’ huzamos gondolkodás, a’ feszült lelki munka által. 
Azt írja Heil, hogy Epernay négy hónapig tartó szakn 
datlan lelki munka után, minden betegség nélkú'l elvesz 
tette szakállát, szempilláit, szemöldökeit, fején 's végre 
egész testén a' szôrt. ") Ellenben а’ csendes, hánykodó 
indulatoktól ment, mértéket tartó gondolkodó, kedves 
komolyságot terjeszt el arczán, unitn’ régiek annyira 
magasztaltak. Az indulatok, a’ szerint, a’ nnnt élesztôk 

"ì The influence of civic Life. London. 1820. 70. l. 
“) Fieberlehre B. IV. 409. l. 2 Aulil. 
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vаgy leverök, .пeii1 lehet kimondani menn'yire elömozdl't 
ják, vagy а1‹а11а11yoztаt.1:11‹'аz egész organismos’ munká 
lódását. Szerencsés, ki birtokában lehet azon csendes, 
a’ mennyire lehet, állandó vídámsa'gnak, mire Socrates 
annyira törekedett. Ellenben kit hatalmok alá 'vetettek 
nz indnlatok, azt, vagy hirtelen összezuzzák, vagy las 
sanként elemésztik. Ez ollyan igazság, mit fájdalom! 
számtnlan tapasztalás bizonyl't, ’s itt tovább késnünk nem 
szükséges. 

. 26. §. 

Аi rrgflectáló 'ero’nek ’s ero's szánde’knak .magy 
Литва. 

De‘van a’ léleknek egy kevésbbé.ismeretes, 11551e1 
münket egészen megérdemlö ereje, 'melly nem indulatok 
által, hanem egészen más líton tünteti ki magát. Ez nem 
a’ magas állásáról leszállott psychënek, hanem az б leg 
felsöbb tehetségének munkája, ’s az erös szándékban, 
elhatározásban , gyökerezik. A'zt írja Kant, *) hogy po 
dagra kerülgetvén nem tudott alunni; elôveszi hát stoicns 
orvosszerét, hogy t. i. ligyelmét egész erövel bizonyos 
tárgyra (péld. az nnnyi mellék fogalmat magában 1051а 
laló Cicero’ nevére) fordl'tsa; ’s ez ál'tal álmatlanságán 
eröt vett, fájdalmát megtompította; „pedig (l'rja Kant) 
a’ fájdalom nem volt képzelt, a’ bal lábújakon reggel 
föltünö t11zes vörösség ellenkezöt bizonyl'tván. Bizonyos 
vagyok benne (mond továbbá) hogy sok köszvényes , 
görcsös bajok, а’ íigyelmezö erönek ezen magát bizo 
nyos tárgyra függesztése által meggyengíttetnének, ’s 
lassanként elmulnának.“ Ugyanazon munkájában l'gy szól 
Kant: „Nekem szlïk és lapos 'mellemnél fogva hajian 
dóságom van a’ hypochondriára, melly elöbbi éveimben 

") Az ‘Шаrи’ erejéról írt munkácskájában mit olvasni lehet а' 
Iîufeland’ Journáljában 6 D. ' 
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életunássnl volt már határns; а’ mellbeli elfogódás meg 
mаrам; de annak befolyása't gondolatimra ’s cselekede 
timre megakadályoztattam az által, hogy íigyelmemet 
attól az тéмы, mintha rám se' tartozott volna, elfor 
dítottam.“ Ez ugyan még nem volt hypochondria; de any 
nyi kitetszik a’ történetböl, hogy az akaratnak a’ testre 
nagy hatása van. Bár mások is tennének Шy próbákat. 
Igen nevezetes az is, mit Reilnál *) olvasunk. „Muley 
Melúk halálos betegségben feküdt, mikor a’ portugáli 
Нинy országábä berontott, mégis csatapiaczra ‘Мette 
magát, kiugrott gyalogkocsijából, seregét rendbeszed 
te, vitte újra harczra, melly részéröl tökéletes gyözö 
delemmel végzödött; nehány pillanat után örökre el 
nyugvék.“ lllyen, ’s más hasonló esetekben mindazál' 
tal hibáznánk, ha a’ nagy eröt, magának az akaratnak, 
mint akaratnak, tulajdonítanók: mert az csak eszköz 
arm, hogy a’ lélek’ hatóságai egy körben középponto 
sl'ttassanak, és ezen középpontosl'tás okozza az antago 
nismns' törvényei szerint, a’ más hatások’ lenyomását. 
Valóban, az illyen példák’ meggondolása, mél)r philoso~ 
рыбt láttat Platònak ezen szavaiban: „А’ legjobb test 
sem teszi jóvá tökéletessége által a’ leîket; ellenben 
a’ lélek, tökéletessége által a’ testet lehetö legjobb ál 
lapotba helyhezi“ - Hány magát ütögetni .kezdö hypo 
chondria’ elnyomására tenne sok esetekben többet min, 
den orvos szernél, a’ figyelemnek lelket derítö tárgyak 
ra fordítása. Nézzük meg, ha a’ psyche’ mennyei erejéröl 
akarunk itélni, azokat kiket régóta ágyok’ fenekén tart 
a’ betegség, ’s kik mégis boldogoknak érzik magokat, 
’s csak azéljt, mert csendes lélekismeretök. Nézzük meg 
azokat, kik a’ halál’ szélén állanak, ’s mégis bátrak, 
csendesek, fölemelkedettek. Képlelenség volna pedig föl-4 
tenni , hogy az illyenek te'stek’ alkotására nézve a’ gyáva 

 

") Fieberlehre Th. lV. 90. l. 2. Aufl~ 
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’s roszlelküektôl mindig annyira különböznek; lmnem 
kétségkivlíl а’ lélek vett magának más írányt, megta 
nulta а’ czélirányos gondolkodás’ nаgy mesterségét, a’ 
lnagára figyelmezést; megtanulta ismerni таgа“: а’ hon 
nan (mi nagy psychologiai fontosságú dolog) а’ czélirá 
nyos oktatás, az okos kifejtés, minden nem rosz sz21r 
mazású lélekben, (mert a’ születéstôl is sok függ, mint 
alább meglátjuk) csak hogy а’ physicum se legyen na 
gyon elromolva, szembetünö változást hozhat elö. Az ily 
lyen ereje a’ léleknek azért érdemli meg ñgyelmünket, 
és tiszteletünket, mert az nem föllázzadt kivánságok’ szй 
leménye, hanem a’ reflectáló tehetség’ felséges munká 
ja. Soha sem tündöklött ez szebben, mint n’ stoicusok~ 
ban, kik ennél fogva olly hatalmas elömozdl'tói voltak 
Roma’ nagyságának. Ez, a’ czélirányos physicai nevelés 
nek -—- melly különösen arra vigyáz , hogy az életmiivek 
a’ kifejlödési fokokhoz képest erösl'ttessenek ’s Бyn 
koroltassanak, most a’ tenyészésre szolgáló organumok, 
majd a’ tüdö, mikor t. i. épen ezt akarja különösen 
fejteni а’ természet, majd az izmok, mikor már megыr 
ják 's kivánják az esösl'tést; továbbá a’ lélek’ meg nem 
vesztegetésének rosz példa, elöitélet stb. által; minde 
nek felett pedig a’ lélek' arra szoktatásának ,. hogy szeres 
sen magába vonúlni, magával társalkodni, —- lehet kö 
vetkezménye. 

Megjegyzik a’ мышь-штык, hogy minden ál 
latok között az ember az, ki az idö’ viszontngságit leg 
inkább kia'llhatja. Tagadni nem lehet, hogy erre nézve 
az emberi test’ alkotása is sokat tesz, mint a’ mellyben 
az egyik életmlíszer leveretvén, а’ másik igyekszik ki 
pótolni annak fogyatkozását. A’ nagy hévség’ eltürheté 
sére péld. sokat tesz а’ mi bôrrendszerünk’alkotása, melly 
a’ hévség miatt ellankadt tüdôn nem kis mértékben kön 
nyl't, mi péld. a’ kutyánál másképen van', ott az egész 
tereh a’ tüdôre szornlván. De a’ léleknek parancsoló ere-' 
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je is nagy fontosságú, ’s ki elég szerencsés иt mindig 
maga'elött tartani, ezer akadályon gyözedelmeskedik. -- 

21. §. 

Külò'nös tekz'ntet a' physz'ognomz'ára. Mke'nt hell 
шаг! cze'lszerú’eu használm' a’ nevele'sbeu? 

Itt van helye érdekelni röviden azon állandó be 
nyomást, melly okoz a’ lélek a’ testen , vagy még ìa’ szü 
'lewis eюtt az embryo’ kifejlödésekor., vagy késöbben: ez 
a’ physiognomia (tulajdonképen physiognomica, alatta ér 
tetvén t. i. up», vаgy этим). Van mindazáltal itt a’ test’ 
visszahatásának is befolyása; ugy hogy a"lélek’ és test’ 
kölcsönös munkálatinak resultatuma a’ physiognomia. Már 
Porta és késöbben Lavater elöadták, micsoda irányban van 
паk az arcz’vonásai a’ lelki állapothoz. Gall ezeknek példá 
ja шán - а’ kaponyacsontok’ különbözö alkotásából ‘Шаrt 
következést húzni а’ lélek’ különbözö tehetségeire, bizo 
nyos helyeknek bizonyos tehetségeket tulajdonítván az 
agyban, a’ kaponya által megismerhetöket. Megjegyzés 
re mëltó, hogy Gallt erre különösen a' formáló erönek 
(vis plastica) a’ psychétöli megkülönböztetése vтe, ugy 
gnndolkodvn'n, hogy azon erö által elkészú'l elôre а’ test, 
kiformáltatnak a’ kaponyacsontok, mellyekbe osztán a’ 
psyche, mint a' vendég a’ számára elkészl’tett szobákba 
beszáH. Gall' ezen hypothesisének ellene mond a’ tapasz 
„иs, bizonyos Ievén, hogy az agy’ eme’, vagy ama’ 
részének elvesztése, majd egy, majd más lelki bajt szül, 
ugy hogy e’ szerint a’ lelki tehetségek bizonyos helyek 
hez kötve nincsenek. Нoгy тюпЪап а’ kaponya’ tökélet 
len alkotásából, a’ szú'k, lapos, alacsnny, összeszorult 
föbôl gyenge tehetségre méltán hózhatunk következést, 
felebb érdekeltetett. .. ‹ 

А’ szép nemben' nem lévén annyira kifejlödve a’ fel 
' söы) tehetségek, a' kаропyз is alsóbb fokon áll. Ezért 

Q 
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dicsérik a’ régi kc’iltök szépeiknek rövid homlokát', ’s 
azen szokásnak , hogy a’ homlok szalaggal kerl'ttetik 
körr`il, hihetöleg a' szerfelett magas homlokúak, adtak 
elsö lételt. Igen characterezö továbbá а’ test’tartása, melly 
más a’ heves idulatńnál, más anmil ki csendesen gon 
dolkodik; a’ kevély, benne a’ kifeszítö indulat dolgoz 
ván, hátra tartja fejét, az alázatos egyenesen vagy le 
felé. Más járása van a’ restnek', más az ostobának. -. 
Azt mondja Winkelmann (Werke B. IV. ’139. l.) hogy a’ 
csendes meggondolás, járásokban, testeknek tartásában 
mozdulataikban, mi a’ régi görögöknek mintegy termé 
szeti tulajdonokká lett, az ö nemes erkölcsüknek, pal 
lérozott lelköknek következménye; a’ lassú járást nagy 
lélek’ tulajdonának tartották. 

A’ rövid, erös, izmos nyak physicai eröre mutat; 
de jele egyszersmind а’ lelki energiának. F igyelmesek 
lettek a’y physiologusok arra, hogy a’ rövid nyakú {Ша 
tokban, (majmok, macskák ’stb.) elevenebbek а’ lelki 
munkálkotok mint a’ hosszú nyakúkban , péld. szarvas 
ban hattyúban ’stb. Némelly hires vitézeknek szembetü 
nöleg rövid nyakok volt (Caesar, XII. Károly, Napole 
on) .-- Sokat tartunak' még a’ physiognomusok a’ sze 
möldökre. Azt mondja Lavater: (Heusinger Antropologie 
295 1..) „Nem láttarn még Еgy nagy gondolkorlót, nem 
még csak дышат okos embert nem, kinek, gyenge, 
mages, a’homlokot mintegy két részre szakasztó sze 
möldökei .lettek volna. Ellenben mlnél közelebb feküsz 

nek а’ szemöldökök a’ szemhez, annál komolyabb - erö 
sebb, mélyebb a’ character. Bádjadt lankadt szemek 
gyengeségre, félelemre, mutatnak. Apró мамаша sze 
mek , mikor azok Юга.Ш be vannak esve ,“ ravaszságot je 
lentenek. A’ meredt nézés ostobaságot, vagy pillanatig 
fölakadt lélekmunkálatot bizonyít; az erös , egyenes né 
.zés, erös'nyilt-characternek jele; gyakori mozgatása a’ 
szemnek könnyelmú'séget csalárdságot árul el, hanemha 
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а’ hiba a’ szemizmokban gyökereznék. — Egészen nyitva ál 
ló, középfényú', kiduzzadt szemek ôszinteséget, re.ményt, 
de kivált ha a’ felsö héjak nagyon felvonvák, parancso 
ló lelket is mutatnak; ’s ezért festették а’ régiek egye 
dül Juuot --- ßowämç — ekképen. 

A’ közép tájon ’s gyökeren erös széles oп' eröt és' 
energiát'mutat, a’ millyen ennélfogva a' szépnemben 
olly visszatetszö; a’ fölpittyett oп' а’ büszkeséget árulja 
el. .Tagadni nem lehet hogy mindezekben nem szlík. 
mezö nyilik a’ képzelödés’ játékának is, ’s itt valami ál 
talános , kifogást nem szenvedö törvényhez magunkat tar 
lani, épen olly hibás és egy oldalú volna , mint az ily 
ljen vizsg'álatokat egészen megvetni. .Mort a’ lélek a’ 
külsôben mutatja ki magát., és ezen kijelentésében tart 
ja magát; bizonyosan törvényekhez, mellyeket legalább 
valamenyire kimagyarázni, ’s ismerni kivánni, psycho~ 
logiai tekintetben is fontosabb, mint sok más ollyanoknak 
összetamilása, mellyek a’ physiologiai vizsgálódástól ment 
psychologiákban nagy számmal találtatnak. 

Az élesztö ’s kifeszl'tô indulatok kifeszítôleg, el 
lenben a’ leverök összehuzolag munkálnak. Az elsö 
rendlíek közé tartozik a’ harag, melly ha nem éleszt. 
is, kifelé hat; benne heves reactio tünik föl; дыма: ,' 
szemek, ajakak elvörösülnek а’ toluló vértöl, az ajakak 
felpöñ'ednek, és mint a’ fogát csikorgató állatnál, ki- és 
fölfelé huzatnak. Már tegyük, hogy valaki gyakran ha~ 
talmába esik ezen állati indulatnak, nem természeti-e 
hogy а’ sokszor illyen változást szcnvedö arczvonások 
utoljára egészen megváltoznak, ’s állati bélyeget vesz 
nek magokra. Így van más indulatokra nézve is а’ do~ 
log. A’ félelem összehúzza a’ testet; a’ féreg összezsu 
gorodik, az insectum bevonja. fejét és lábait ha fél; az 
ember hasonlóan; különösen az arczon, összeházott vo- . 
natok tünnek elô. Az ijedség nagyon hasonlít a’ félelem 
hez. A’ szomorúságmeggörbíti a’ testet, a’ vila'g nem készteti 
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reactióra, az izmok lankadtak, a’. szájszeglet Машин“; 
а’ szemöldök be- az oп' lefelé házódik; innen a’ bánatos 
embert ráném'e is könnylí megismerni. Az öröm ellen 
kezô hatású ’stb. Végre ha látni akarjuk a' lelki nagy 
behatást a’ testre, vizsgáljuk meg azokat a’ szerecsétle 
neket, kik lelkeknek emberi állását kisebb vagy nagyobb 
mértékben elvesztették: látni fogjuk а’ melancholicus'be 
esett szemeiben, esüggedt arczvonatjaiban , а’ szemfény’ 
meghomály'osodásában; a’ tébolyodott emberi chractert 
elvesztett mngaviseletében, máл' az akár oktalan nevetés, 
akár helytelen sirás, akár más botránkoztató magavise 
let мы mutatkozzék; a’ dühös (maniacns) csillogo sze 
meiben, arcza' vad állásában, акта!‘ világolását, minek 
visszasugárzatja teszi az emlierben a’ belsö isteninek 
megfelelö külsôt. A’ mimicusok, festôk, szobrászok, 
mint rájok nézve f6 studiumot ugy tekinthetik а’ physio 
gnemiát, mi áltnlában véve minden emberre nézve nem 
utolsri a’ társaságos élethen. Láthatni innen, mennyire 
függ a’ külsô a’ belsötöl; ha hát amarra, mint kell is, 
igyekszik, emerre fordl'tsa különösen íigyelmét. Nagy 
gyakorlás után is ritka ember játszhat sokáig természe 
level ellenkezö sze'repet, az ellenk'ezö tulajdonságú lé 
lek akker üti ki magát, mikor nem is gondolná. — 
Czélirányos volna az is, ha a’ szerencsétlenek’, bor 
zasztó külsöjének látása által, benyomást igyekezné 
nek az emberek csinálni lelkökbe , ’s annál inkább meg 
borzadnának attól, mi а’ testre illyen szomorú belyegét 
'üti az ällatiságnak. 

2s. 5. 

Tekíntet a’ külò'nbò'zo' emberfajokra. Míben дуò' 
kereßz'k ezen testz' ’s lelkíke'pen armyíra kítüno" 
мамам, e's mennyz're kell ezt korma'nysók 

nah, tò'rve’nyhozóknak tekintetbe vennz'? 
А’ lelki munkálat’ nagy befolyása a’ testre , test’ for 

'má'ára, alkalmat nyujt gondolóra vennünk azt a’ szám 
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talan kölönbséget, különlényességet (individualitást), mit 
látunk, mint minden állatban, ugy az emberben is. ltt 
elöször is a’ különbözô emherfajok tünnek a’ psycholo- 
gus’ szemébe. Micsnda különbség egy caucasusi törzsök’ 
sarjadéka, és egy néger között. Lehet-e ezt az éghajlat. 
tól származtatni, vagy valami felsöbb okban, eredeti f6~ 
okban gyôkerezik ezen különbség? Hogy a' világosság 
паk, melegségnek , villanyosságnak kisebb vаgy .па. 
gyobb befolyása, а’ termesztmények’ minemüsége ’stb. 
nagy befolyással lehet az iШаt’ 's az ember' külsöjének 
módosl'tására, kétséget nem szenved. A’ nedves, mélyen 
fekvö tartományok’ lakosi rendszerint testesek, nehezek; . 
a’ száraz, magasan fekvö tartományokban lakók ellenben 
gyakran kicsinyek, könnyú'k. A’ napsugárok 111e3s6té“ 
tik а’ bört; a’ fehér ember anna'l fehérebb minél köze 
lebb lakik a’ polushoz. Itt különösen а’ zsidók 52o13111 
hatnak például, kik véreket nagyon tisztán megtartották; 
fehérek azok Németországban, Angliában; barnábbak a’ 
törökök között, még sokkal inkább Hispániában, Por 
tugáliában; Syriában, és Chaldaeában pedig olajszinú'ek. 
Blumenbach ezen munkájában: De generís humana' varie 
tate тайм, sok bizonyságát hozza annak elö, ho'gy a’ 
bör barnább lesz a’ forró öv alatt. Az europai szülôk 
töl származott gyermekek között, azok kik Nyugatindiá 
ban nevelkedtek föl, mindig barnább börú'ek lesznek 
azoknál, kik Europában nevelkednek. A’ szörre is nagy 
befolyása van az éghajlatnak, mit nem csak oktalan z1111‘ 
tokban, különösen juhokban , hanem az emberbenis lehet 
tapasztalni. Ar’ szöke haj Svédországban , Dnniában, Rus 
sia’ sok tartományibnn nagyon közönséges; a' meleg tar 
tományokban fekete hajáak а’ lakosok. Sôt n’ mi mind 
ezeknél több; tapasztalati adatok bizonyítják, hogy az 
arczvonatokban is eshetik szembetünô változás az éghaj 
lat által; különösen állítják, hogy az éjszakamerikaiak, 
törzsökatyjoktól az angoloktól mál' is különböznek, és 
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hogy az újhollandiak’ arczvonatjaik nem kevessé meg 
változtak. 

De mind ezek, úgy látszik, nem elegendök , a’ t6i' 
zsökök köztti külölìbség felvilágosl'tásra. Vegyünk föl 
egypersát, ki a’ caucasusi törzsök’ legszebb elöterjesz~ 
töje. Teste középnagyságú, minden részek gyönyörli 
arányban; az arczszeglet 90 foknyi, a’ kaponya gömbö 
lyú', az ábrázat a’ legszebb tojásdad , a’ szemöldökök ékesen 
gürbülnek és szélesen vonulnak a' szem körúl , az orr egye 
nes, a’ száj kicsiny, az ajkak kevéssé fö'lhajlottak; fekete 
haj , erös szakáll , fehér szin pirossal gyengén vegyülve. 
Mennyire különbözikettöl a' széles arczú mongol, alacsony 
homlokával , lapos orrával , kerek, oldalt kidnzzadt pofái 
val , szegletes fejével, széles orrcsontjaival, kiálló ajkával, 
olajszl'n bôrével, fekete hajával, ritka szakállával, kis 
testével. Ettöl ismét mennyire különbözö az alacsony, 
rézsútos homlokú, keskeny képlí, vastag, felhajlott aj 
kú, ki'filló állkapczájú, fekete fodros, gyapjús hniú né 
ger; kinek alkotása általában véve közelebb van, mint 
a’ többi törzsököké, a’ majoméhoz. Arczszeglete 75°; 
a’ kaponya’ ürege Sömmerring’ többszöri megmérése után 
sokkal szlíkebbnek találtatott mint a’ caucasusiban; azon 
üregek ellenben , mellyekben az érzékek helyezvék, tá 
gasabbak; hasonlatosság némelly állatokkal. Az illyen 
különbséget az éghajlatból akami kimagyarázni, ugy 
látszik sok, és elérhetetlen. Hihetöbbnek látszik, hogy 
ezen különbségnek a’ lélek’ eredeti alaprajzában van a’ 
fö oka, mit az életmod, éghajlat, csak módosl't, de meg 
nem változtathat. 

Annyival hajlandóbbak lehetünk ennek hivésére , ha 
а’ testi különbségeken kivül, a’ lelki tehetségeknek egy 
mástól oll)r távol álló fokait,, az emll'tett törzsökökben 
gondolóra veszszük. A’ caucasusi faj ugyanis szint olly 
magasan áll lelki, mint testi tekintetben, különösen a’ 
néger fölött. Söt még az amerikaiak i's olly ostobáknak 
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tetszettek a’ panyoloknak, hogy még arról is kételked 
tek, méltók-e az egyedül üdvezi’tô hitre# Ezen gyenge 
séget az újabb útazók is bizonyl'tják. De kiilönösen a’ 
mexicoi status’ példája, molly 1egmiгe1te1ъ1шe1сt21l21lt1: 
мы egész Amerikában, azt mutatja, hogy a’ legpalléro 
zottabb amerikaiak is messze maradtak a'közönséges cul 
шпиц europaiktól. Csak gyenge kezdetet lehetett azoknál 
észrevenni a’ tudományokban, és szépmesterségekben. A’ 
született éjszakamerikaiak nagyon szeretik a’ szabadsá 
got; de mind a’ mellett is, hogy régóta élnek surlódás 
ban, az europaiakkal, igen csekély elömenetelt tettek a’ 
eulturában. A’ mongolok között а’ japánok és chinaiak 
állanak legfentebb; de azon а’ fokon, mellyre eljutottak, 
megmaradtak, annyi századók óta magasbra nem emel 
kedhetvén. А’ négerek legalsóbb fokon állanak. Вoщанz 
tók a’ leirások mellyeket n’ hottentottokról, Guinea’ la 
kosiról', a’ congói négerekröl ’stb. közölnek az útazók. 
A’ Vnndiemens-föld lakosi Нинy, kormány, mesterség 
nélkül élnek; a’ földmivelésröl, baromtartásról , lakhely 
röl, ruháról, а’ szülö, fiú, házastárs iránti érzésröl, а’ 
vallásról , руó! semmit sem tudnnk; és így csak formá 
jokra nézve hasonlók emberhez. Ellenben а’ cапcаsusì, 
ápolója, elômozdl'tója volt eleitöl fogva a’ culturának. 
Caucasusi'népek is estek ugyan járom alá, elnyomattak , 
elkorcsosodtak; de nines rá példa, hogy valamelly nem 
zet ezen törzsökböl, olly mélyen lealacsonyodott volna, 
mint a’ négerek.' Мég rabszolgaságokban is tüntettek ki 
valami magasabb charactert. 

Minden „юным lett vallások caucasusiaktól vet 
ték eredetöket. A’ ВrámапаЁ,Ё1oroаsterпe1‹ tisztelete, 
a’ görög mythus, a’ zsidó, keresztény vallás, az islamis 
mus, mind caucasusi népektöl származtak. Caucasusiak 
által emelkedtek föl a’ tudományok. Indiának "55i9in16 
kein szintugy mint az aegymtomi momlmentumokon, a.’ 
caucasusiak mint uralkodók, а’ négerek mint rabszolgák 
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rajzoltetnak le "). Avagy lehet-e ezt az éghajlatnak tu 
lajdonítani? Ig'y a’ Dielnens-föld' lakqsinak magos fokán 
kellene állaniok a’ culturának, mint a’ kik igen szeren 
esés éghnjlnt alatt, felette termékeny földön laknak; de 
annak annyira nem tudják hasznát venni, hogy a’ legocs 
mányabb férgcket,' imectnmokat megeszik; gyakran éhen 
halnak meg. Külö'nben is látjuk azt , hogy ngyan azon 
'céghajlat alatt,majd 'pnllérozott, majd tudatlan, bárdolatlan 
nemzetek élnek; hogy nz egyik nép a’ rosz helyhezetböl 
is kedvezöt tud észszel csinálni, a’ másik a’ legkedvezôb~ 
nek sem tudja hasznát venni. А’ vallas , alkotmány, sok-' 
kal nagyobb befolya'sú, mint az az éghajlat; de hát azok 
ismét mitöl függenek? Alig lehet másképen megoldani a’ 
csomót,mint ha ат álh'tjuk, hogy valamint az egész ter 
mészetb'en, az életmú'ves és életmlítelen lényekben, any 
nyifele kijelentését vesszük észre az örökös ideának, ugy 
az emberben is többféle alaprajzok sзы-int kellett annak 
történn'i , mellyek eredeti vonásaikat megtartják mindig, 
а’ külsö természet által csak részszerint va'ltoztathatók, 
Amon alaprajzokat 'pedig ha nem terjesztjük is ki böveb 
hen, mint az eredeti három, vagy n'égy törzsökre; bi 

' zonyosen vannak azoknak másodrendl'l' lnódosl'tásaik, mely 
lyek a’ fövomísokat megtartották az eredetiböl; ezeknek 
ismét módosita'saik; mint péld. a’ caucasnsi törzsöknek, 
persa, zsidó, celta, nubiai , tatár arjadékok; és nem kis 
fonlussá'gú dolog volna ezeknek рsyc1ю1oв1аì1e1ese1г1"1311z1111 
ctereitminélinkább kitannlni, kiva'lt ha а’ historia’ fáklyá 
jánálazokat a’ változásokat is kitapogathatnók, mellyeket 
azoklàan a’ külsö befolyások okoztak. Itt látjuk tehát 
hogy a’ пemze“ föcharactert szeme elôtt kell tartani a’ 
nemzet’ nevelöjének, ’s ат, még a’ vele összeolvadt hi-' 
báktól is csak lassanként szabadítani. .Millyen 161160116 

 

`n) “21111i152r Anthropologie 201. l. 
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zôknek találjuk egymástól a' nevezetesebb europai nem 
zeteket, mind a’ mellett is, hogy mindnyájan а’ cauca 
susi charaetert hordják homlokokon. Mennyire különbö 
zik az angol a' francziától, melly utolsókat már J. 
Caesar mint újságon kapdosóknt, változékonyokat й' le. 
Az angol szabadság leg régibb Europában, 's ugy le 
het tekinteni mint forrását a’ többi nemzetek’ szabadságá 
nak. Az europai, ’s maurus vér’ vegyültéböl származott spa 
nyol, ásiai gôgöt tüntet elô. Millyen mélyen be kell hat 
ni annak, ki törvényt akar szabni a’ nemzeteknek, ez illy 
fôvonásokba. Egy helyen mindennapi szükséggé vált a' 
lelki surlódás, ’s azt elakarni nyomni, annyit tenne, mint 
lázadásra késztetni a’ népet; másutt arról tudni sem akar 
nak , ’s fôdolognak a’ testi szükéget tartják, ’s csak an 
паk kívánnak eleget tetetni. Szép volna fölmenni vala 
melly nemzetnek szinte gyermeki állapotjáig; de ez le 
hetetlen levén, legalább a’ bélyegeket, mellyek arra a’ kö 
rülmények, vallás, uralkódok, polgári alkotmány 'stb. 
által üttetek, mindig szem elôtt kell tartani, mert azok 
össze vannak már az eredeti characterrel vegyülve, ’s el 
csak lassanként választathatnak. 

Egyébiránt bár millyen különbözô legyen a’ nem. 
zetek' eredeti charactere, annyi igaz, hogy az ember 
(legalább, annak legszebb elôterjesztôje a' caucasusi faj) 
а’ mostoha éghajlat’ dnczára ii nem' alacsony fokára 
emelkedhetik föl a’ culturának. Nem azért kezd olly 
késön viradni a' spanyolnak, mintha rosz climája volna, 
vagy tehetetlen eredetíképen, mint talán а’ négerröl ál. 
ll'thatnók;' hanem azért, mert nem hatottak a’ nemzet' 
lelkére. Meg fog az bizonynyal változni, ha a’ szabadság’ 
napja, melly föl kezd emelkedni borizonja felett, eröre 
kaphat. Demorálizáltnak kiáltották a’ kis görög népet. 
Lehet. Rabszolga nép nem is lehet jó erkölcsú'. De hadd 

. gyarapodjék csak az igazság’ fája, melly odaplántálta 
toit, megterem ott is az erkölcsiség’ gyümölcse. Sôt 

4l' 
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nem reménylhetjük-e, hogy a' négereknél is nem cse 
.kély következést húz а’ rabszolgaság’ eltörlése maga 
után'! Hát ha még ollyan tehetséget fejt ki az a’ nép, 
melly ha nem mérkôzhetik is а’ cuucasusi' magas tulaj 
donságival, annyit megbizonyít, hogy ôk is emberek, ’s 
mennyei szikrától lelkesítetnek. Az legalább igen neve 
zetes a’ mit Zimmermannál (Taschenbuch der Reisen 'stb. 
1802) olvashatni, hogy t. i. a’ négerek között vannak 
nagy elméú'ek; hogy egy néger Londonba vitetvén, ke 
vés idô alatt megtanulta F ergusson' és Tobiás Mayer’ 
astronomiai munkáit “stb. Annyi legalább bizonyos , hogy 
nem a’ mocsárok, erdôk, homokok Stb. (mert hiszen 
hány, nyavalyákat okozó mocsárt szárított ki az emberi 
szorgalom i hány erdôt l'itkl'tottak meg ’s pusztítottak el, 
helyeiket kellemes vinínynyá vШтztaп/áа, az éjszak 
шiюr{Маì szabad kezek? hány homok puszták zôldelenek 
ipar után?) hanem a’ volt mindig oka а’ nemzetek' nyo 
morúsága'nak, hogy értelemre, ’s tudományra nem ver 
gôdhettek. 

29. §. 

А’ fe'aji в’: no'nem közöttz' különbség , ’s ennek 
befolyása a’ nó'nem' nevele'se're. 

Tegyük már tárgyává figyelmünknek, a’ férfi és 
nô közötti különbséget. Testalkotására nézve is más 
bélyegetülött a’ természet a' férfira, mint az asszonyra. 
A’ tagoknak erös alkotása, a,'csontoknak, izmoknak ide 
geknek ereje, a’ vérnek üteres tulajdonsága, mind ezek 
megkülönböztetik az elsöt az utolsótól. Az asszonyban 
lélekzés, vérforgás, emésztés sebesebben mennek vég 
hez, mint a' férfiban; de kevesebb energiával; a' hon 
han annak állati 's tenyészési mú'ködései a' gyermeké 
hez inkább hasonlítanak. Idegei érzékenyek, könnyen 
izgntlratók: innen az а' hirtelen fölindulás, változékony 
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ság, a’figyelemnek egy tárgyra nehezen fiiggeszthetése; 
A’ szépnem’ lelke kifelé hat inkább a’ küisô tárgyakra; 
mint befelé, magának a"léleknek mélységébe: a’ hom 
nan az elsö alacsonyabb tehetség levén, ugy kell te 
kinteni az asszonyt, mint psychologiai tekintetbeu a' 
férfinál alantabb állot. Emlékezetökben, ШИНt az apró 
lékosok, mellyekben nem sokat Еe" eгyszёrreТöПogп1, 
hamar megragadnak, meg különösen az ôket e‘rdeklôk; 
elég mélyen is nyómodnak be elméjökbe, mint a’ gyeт 
mekébe, a’ felù'letes dolgok; innen visszn is tndják azo 
kat hozni elevenen. De а’ magában több elöterjesztéseket 
foglaló ta'rgyat nem igen tudják olly fogalomra emeln1', 
hogy elég erös gyökeret verjen a’ lélek’ organuma’ban. 
A’ teremtô lélek a’ nónemnek nem tulajdona; kmég а’ 
szép mesterségekben is csak visszahozó, nem elôhozó, 
vagy teremtö képzelö eröt tüntet elö. Lefest valamelly 
tájékot minden kicsinységeìvel; a’ szl'nekböl semmi el 
nem marad: de új, remek képet rakni össze a’ termé- 
szetben elszórt tárgyakból, a’ természetben el.terjedt ide 
iмы egy ‘на1 hozni elô synthesis n'ltal: ez egyedül, 
az egységre törekedô, okossággal fölékesl'tett férfinak tu 
lajdona. Vajha soha sem feledte volna ’s feledné 'ren 
deltetését a’ szépnem! Fontos, és nagyhatású 6 szint-. 
ugy a’ maga körében, mint a’ féŕfi a’ magáéban. Amaz, 
а’ mélyebb tudományokat bl'zza emerre; emez kivánja 
meg amattól, hogy ha körülményi engedik, az inkább 
csak kifelé ható tehetséggel járókban, foglalatoskodjék 
Milly szép октам nyujthatna ogy pallérozott személy 
gyenge gyermekeinek, különösen ollyan tudományokban, 
mellyek' emlékezö tehetséget kivánnak ШИНЫ), péld. a' 
növények’ ismertetése. Kinek lehne itt fognnatosabb a’ 
tam’tása, mint egy édes anyáé, kihez gyermeke annyi 
ra ragaszkodik. . 

Alig van szomorúbb dolog, mint az annyira elmel 
lözött nönemi nevelés. Mintha ezek (legalább а’ közép 
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’s alacsony sorsúak) tehetlenek volnának mindenre , mint 
yha nem is hordoznák lelkükön az isteni.képet, annyira 
elmellöztetnek lelki tehetségeik. Nem szńlok a’ falnsi 
’s kis városi köznépröl; de inég a.’ felsöbbek is, csak 
nem egyedúl а’ legfelsôbbeket kivéve, этаl а’ .hazá~ 
val mellyben sziilettek, ’s annak történeteivel, önma 
gokkal, ’s a’ természettel cs?!‘ nem egészen ismeretle 
nek. А’ ha'zi gondon ШИН alig foglalatoskodtatták egyéb 
bel lelköket: innen a’ nagy tapasztalatlanság, gyenge 
itélés, rövid látás. Mi természetibb», mint [хogy lelköket, 
“Нet formáló, elmét .pallérozó tárgyrn meg nem этok 
ván függeszteni: rазыk az állati indulatok vegyenek 
erót, ’s annak kirontásait ne korlátolhassák. A1- ember 
olly kñlönös lény, hogy ha azzá nem lehet, mire ren 
фашизм, okos állattá , emberré; oktalan állattä kell . 
neki lennie; 'mei't együtt van benne az állatisn'g az em-' 
beriséggel: ha hát emez le van verve, fejét.nmaz emeli 
föl. Ez a’ lm'veletlenség türhetöbb a’ szegénységgel küsz 
ködökben, kik különben is meg vannak terhelve, ’s le 
nyomva a’ munkától, ’s ezen utélsó az assuonyi, külön 
hen olly ingerelhetö idegeket, ’s kicsapongásra hajlan 
dó kivánságokat leveri, visszatartóztatja. De a’ jobb 
lnódúak sokлoк- nem találván testi munkát, ’s a1. emberi 
,lélek szeretvén мég а’ maga kárával is foglalatoskodni: 
holmi ke'pzelôdést ktùzelö, értelmet rontó hiábavalót ol~ 
vasgatnak. Hányadik az a’ fehér személy nálunk még a' 
felsöbb szaknszból is, ki gyermeke’ nevelését tárgyazó 
munkácskán szeretne elmélkedni; vagy általában'valami 
közönséges románon felú'lemelkedettben gyönyörködnék. 
Innen az a’ pillekénti röpkedés a’.tárgyakon, innen а’ 
kielégíthetetlen k'ìvánságok, innen a’ véт’ sokszori tnlon 
glísa az ag'yra, innen a’ snkféle bajok, hysteria, пиши 
düh, vagy nymphmnania. 

'Ellenkeu’ì hiba ezzel, mikor az asszony n’ termé 
net’ rendelése ellen, tudós akar lenni. Nom volt kárn' 
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ra a’ viîa'gnak, hogy virágzott Neckernek egy tudós 
leánya; de általäban jó volna a’ szépnemnek, lelkének 
eredeti bélyegét, rendeltetését, soha szème e161 el nem 
„шeы. А’ szépnem’ természeti vagy természetelleni 
fejlödése - durvasága, illendö cullurája, a’ sors és hely 
heztetés szerint, súlymérú'je levén valamelly status’ állási 
fokának: semmit inkább ohajtani nem ke", mint hngy 
az rendeltetésének megfelelöleg míveltessék. А’ háшs 
sági kötél szent, mert a’ természeten alapul; mert az 
által egy felöl az asszonyi könnyen tulságra ragadó tu 
lajdonsa'gok helyesebb irányt vesznek, más felôl a' fér 
flúi komolyság', Щz, energia, mérsékeltetnek; а’ nagyun 
be-, nz én felé ható 'psyche a' külsö ta'rgyakra vonatik; 
a’ kicsapongó cosmopolitismus’ szárnyai, honi érzések 
iтаl metszetnek. De csuda-e ha némelly tartományok 
ban mindinkább csökkeu a’ házasság iránti kedv, ’s ha 
igen sokszor vagy csak hirtelen föllobbanó tú'z líital,:,e'a 
l’gy okos terv nélki'íl, ‘жgy holmi ötven év'es pndagrá~ 
sokн“, szükségböl, a’ szegény lea'ny’' örökös siralmárn', 
gerjed a’ venusi indulat, 's köttètnèk a’ hymen kötelek? 

30. ё. 

Tekz'ntet a' liiilöubözó' me'rse’l'me’uyré; nehe’z.se'gek 
annals шагов meghatározásálßan; mibeu gyò'ke 
„ш az, mz'lly befolyása 'van а’ nevele’sre; mílly 

gondolatohra szolgáltathat alim‚haat. 
Igen nevezetes különbség származik továbbá az em 

berekben, azon mód a'ltal, melly .a’ lélek’ természetét 
kinyilatkoztatja, az ugynevezett temperamentmn, méri 
sékmény által. Valamint ninos tökéletes .egészség, a’ 
mennyiben t. i. az életerök szüntelen haboznak, köny 
nyen megzavartathatnak: ugy nincs temperamentum'is, 
melly az ан létesítô elemeknek mennyiségére, пuшemi? 
ségére, egymássali összeköttetésére nézve magán a’ tö 
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kéletesség’ bélyegét hordozhatná. Minden életmú'ves lény, 
és l'gy az ember is összeköttetésben él a’ külsö termé 
szettel, attól ingereltetik, arra visszahat; e’ szerint а‘ 
temperamentumok’ különbsége attól határoztatik, а’ mint 
a’ testi ’s lelki egyesült élet, a’külsô ingereket elfo 
ванна, ’s azokra visszadolgozik. Иt általában négy féle 
különbséget veszünk észre. Eló'szò'r igen hajlandó valaki 
elfogadni a' külsö ingereket, ’s viszont erösen hat azokra 
vissza; másodxzor könnyen ingerültetik ug'yan, de 2'ёyeп 
ge a’ visszahatási erö; 'harmadszor erösen hat vissza, 
de általában nem nagy ingerülhetöségg'el bl'r; végre ue 
gyedszer, mind az elfogadó mind а’ visszaható erö lan 
kadt. Az elsö a’ cholerás temperanlentum; mellyben se 
'besen ’s energiával mozognak az Organismus’ minden 
kerekei. Erös test, feszült izmok, fölemelkedett életerö, 
characterezik; könnyen ingerülhetô; nagyon föl tud va 
lamit venni; ha megsértetik, nem könnyen felejt; nagy 
levén benne a’ combináló erö, sok oldalról, ’s hamar 
felfog valamit, ’s eleven Моgы, »üteres tulajdomi vére 
által hathatós ingert nyert izmni, azt, mit meghatáro 
zott, vele sebesen véghezvitetik, föltételét akaratra e 
melik. A’ második a’ véкдeз temperamentum. Könnyen 
ingerülhetô idegreudszer, savós vér, gyenge csont, Иgy 

,izmok tulajdona. А’ benyomások, akár kedvesek, akár 
kedvetlenek legyenek, 'rendesen csak felületén marad 
nak agyának; innen .öröme ellobban, szomorúsága nem 

. Ver mély fészket; változó; jóltesz, de rendesen csak sze 
szélyességbôl; mint barát hirtelen megváltozik, mint el 
lenség hamar felejt, de ismét esekélységért' fölpattan —— 
cereus ín vítium Лec”. A’ harmadik a' fekete epés, (me 
lancholicum) temperamentum. Kevéssé ingerlik a’ kül 
S6 ösztönök nagy visszahatással bíró testi ’s lelki ere 
jét. Sovány, száraz, de nem gyenge testalkotmány, 
halavány hör, fekete hnjak, а’ májnak és vérereknek 
nagyon kifejlett :íllapotja bélyegzik. Nem vonatva'n félre 
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elméje kicsinységektöl, nèln zavartatván meg а’ rá ke 
véssé ható mulékony tüneményektöl, szüntelen fogla 
latuskodik kedves, mély gondolkodást kivánó tárgyával. 
De épen ezért könnyen egy oldalú lehet kifejlôdésében. 
A’ negyedik a’ phlegmás temperamentum. A’ testnek és 
léleknek restségét jelenti. Vastag, petyhedt test, melly 
szereti az 'álmot ’s csendes heverést, szokott lenni tu 
lajdona. Organismusában az alkotó részek felsöbb fokra 
nem tudnak emelkedni, ezt bizonyítván а’ kevés, vagy 
semmi azotumot magában nem foglaló kövérség, melly 
miatt lélektehetségei méginkább aluszékonyak lesznek. A’ 
kiben ez a’ mérsékmény nagy mértékben uralkodik, an 
nak lelke, csak középszen'ít is alig teljesíthet; azt is, 
mit: meghatározott, nehezen hajtja végre, mert arra moz 
gás ’stb. kivántatnék, mit az illyen temperamentum ke 
rlílni szoкoй. ' 

Meg kell azonban jegy'ezni , hogy azòn ingerek kб 
zött nincs egy is melly minden emberre egyformán hat 
па; egyikre emez, másikra ama'z' inger tesz nagy be 
nyomást, ugy hogy itt valami a'ltalános törvényröl, 
.mintha péld. a’ vérest a’ külsô tárgyak minden különb 
ség nélkú'l hathatósan érdekelnék, szó nem lehet. Né 
mellyek olly nagy érzékenységgel birnak az idö’ ‘1á1to 
zásira, hogy a’ tiszta, felhös, száraz, nedves, hideg, 
meleg idö, felette befoly lelkök’ munkálatira, vidámok 
Еа, kedvetlenekké, ügyesekké, ügyetlenekké teszi öket; 
holott különben meglehet melancholicum- vagy talán phleg 

maticumhoz közell'tô temperamentummal születtek. péld. azt.|'rja magáról Feder "') „Az idönek olly nagy 
befolyása volt fugalmimra, [iogy néha a’ tam'tás alatt 
éreztem ha valami változás' történt az atmosphaerában.“ 
A’ fén'yinger különösen azokat szoта ingerelni, kik ki 
Тeлetl lelki tehetséggel birnak.' Vannak, kiknek halló, 

 

“) Leben, Natur und Grundsätze 241.1. 

' \ 
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umk, kiknek lám érzékeik bil'„ak oily „gy ingewi 
hetöséggel, a' midön némellyek az izérzék’ élénksége Щ 
tel bámulatosan meg шdга‘; az eledeleket különböztemi. 
Es l'gy ha a’ dolgnt szorosan veszszük, azt kell monda 
nunk, hogy a’ külön érzékeknek, más más temperamen 
tumok van; és viszont az izmok lehetnek akkor ingerel 
hetôk, mikor az agygynl szoros összeköttetésben álló 
érzékek elég tompák; valamint a’ tenyészési életnn'ívek 
nek, gyomornak, bélcsönek, májnak, ingerülhetösége 
igen sokszor, kevéssé izgatható izmokkal jár. Látnivaló 
innen, hogy igen széles mezö nyl'lik itt ki 'az individua 
lis különbségekre nézve а’ psychologus elött, és hogy 
a’ temperamentumoknak régi, m'ég Hippocrntestöl szár 
mazó, mintegy megszentelt négyes száma, ki nem elé 
gым. Ezért mondja igen helyesen Max. Jacobi *) 
„Könnyi'í találni összevágó vonásokat egyes személyek 
ben; de folytassa csak valaki elôitélet nélkül összehnson 
нити, látni fogja, hogy némellyek hibáznak a’ föcba 
racterek köziil; nem csak, hanem vérest bélyegzö tu 
lajdonokat, olly borl'ték alatt lát lappongani, mi alatt 
phlegmaticust gyanított; és szintannyi esetekben, nem 
tagadhatja, hogy minden mérsékményeknek bélyegzö vn 
natjaik , annyira össze vannak vegyülve, hogy az ат!‘ 
nak elválasztásokra szelgáló 'próbák sükeretlenek.“ Ama 
fontes physiologiai ala'ptörvény, melly a’ halhatatlan Bi 
chatnak köszöni lételét, hogy t. i. minden életml'i neki 
megfelelô életet él az organismusban, ’s fölemelkedhe 
tik vagy leszállhat ingerülhetôsége, ’s a’ többiével ellen- 
kezô charnctert vehet magának a’ nélklíl, hngy szem 
betünö befolyással lenne a’ .többi életmíívekre, szol5a11 
hat ebben az ezerféle individualitas’ labyrinthjában ve 
zérfonalul. . 

") Sammlungen zur Heilkunde der Gemüthskmnkheiten 2 B. 
228. l. - 
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Most épen, midön a’ személyességek’ különbségeiröl 
szólunk, adja таgäС e16 az a’ foтos kérdés, honnan 
származnuk „oт Látjuk hogy két egyforma tulajdon 
ságú amber nincs, valahány személy, annyifélék az ing 
dulatok, kivánságok. Miképen a’ külsô forma csak két 
személyben sem egyez meg egészen: l'gy van a’ lélekre 
nézve is а’ dolog. Еgy-e minden lélek eredetiképen, 
vagy a’ különbségek a’ külsö dolgok’ befolyásából, а’ 
nevelésbôl ’stb. kimagyarázhatók? felyebb , hol az em 
beri пemze!’ eredeti törzsökeiröl vala szó, arra Нант 
hajlani az igazsa'g, hogy azon különbözö eröben föltünö 
tehetségeket, minden nagy befolyások meнett is más 
nkoknak, az eredeti alaprajz’ különbözö vonatjaira kell 
vinni, ’s ott keresni eredeti föokát. Ugyan ezt lehet ál 
ll'tani a’ temperamentumokra, ’s általában az individua~ 
litásra nézve. Munkáljanak bár az égbajlat, lakhely, 
eledel ’stb. egyforma'n a’ fejlödö ugyanazonnemú' áila~ 
tokra, a’ különbség köztök szembetünö lesz.. 

Lyonnet (l'rja rl'reviranus *) augustusban htisz tojást 
kарт! egy pillungótól, mellyekböl azután minde'n másod 
nap másztak ki kukatyok. Ezek ugyanazon helyen, 
ugyanazon levelekkel tartattnk. Megbáboztak három hét 
mulva, és csak két napi köz volt, az elöször és uto1 
jára álfalva'uozouak kan. Ámbár em bábuk (lárvák ) 
mind egy helyen tarlattak; mindazáltal némellyek már 
azon évi september’elején , mások a’ következö esztendö' 
majusában va'ltoztak által pillangókká. Még szembetü 
nôbbek azon tapasztalatok, mellyeket Hoffmann, a’ bom 
byх lanestris’ kukatyain tett. Hetvennyolcz illyen inse 
ctum közül ugyan is, mellyek az 1793-dik év’ juniusá- 
ban egy fészekböl vétettek, ’s mellyek a’ következô ju 
lius’ elsö felében , általában megbáboztnk, a’ nagyobb 

‘)' Erscheinungen und Gesetze des organischen Lebens 2 В. 
2 Abth. Bremen 1833. 148. l. 
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rész a' következô nyáron mászott ki; néhány pedig nem 
elébb mint két — hat év lefolyta után. Meg kell tehát 
szükségképen már az állati tojásban lenni, az életható 
ság' ’s a’ külsö tárgyak iránti fogékonyság’ különbözô 
mértékének. És ha ez így van az állatokban, nem ter 
mészeti-e, hogy másképen ne lehessen az emberben is? 
Neveld az ugyan azon szülôk’ gyermekeit, a’ mennyire csak 
tudod egyformán: szembetünôleg fognak azok különbözni 
egymástól. Még az összenôtt gyermekekben is, minden 
bámulásra méltó hasonlatosság mellett, lehet össze nem 
vágó vonásokat venni észre. Bizonyítja ezt különösen 
azon két összenôtt gyermek, kikröl “1oпogа-ярыát adott 
ki Burdach, 's kik néha még egyenetlenkedtek is. Nincs 
egyoldalúbb gondolkodás mint ezt az eredeti, a’ termé 
szet' elsö alaprajzában gyökerezô különbséget, tagadni 
akarni. Ha megvan ez az arczvonásokra stb. nézve, miért 
nem volna meg a' lélekre nézve is, holott mind а’ kettô 
egyeredetú'? --- Látunk családokat, hol firól fira szálla 
nak által bizonyos tulajdonságok. Vannak, kikben mint 
egy szülôi hagyomány, a' költészetre, muzsikára 'stb. 
való hajlandóság. Vannak, kiknek nincsenek muzsikára ' 
alkalmatos füleik, ’s noha mást elég könnyen megtanul 
паk, egy éneket alig lehet nekik megtanítani. 

А’ személyes, lelki szintugy mint testi különbség, 
gyökerezik hát elôször n’ „штаты“; még pedig а’ 
formáló erö, tapasztalt adatok szerint, fölhág néha a’ nagy 
atyákra, ’s nagyanyákra, 's azoknak hajdani tulajdonsá 
gából vesz által az embryo alkotására némelly vonato 
kat, a' régen porhadó eldôdök' hajlandóságát plántálván 
által az unokákba, azoknak szerencséjökre, vagy sze 
rencsétlenségökre. Az atya vagy anya tesz-e többet arra, 
millyen legyen a’ magzat, általában meghatározni nem 
lehet. Annyit csakugyan mutat a’ tapasztalás, hogy sok 
kitetszô talentum' eredeti ialaprajza , a’ magasérzésú' ’s 
nem közlelkú' anyák’ méhében vette eredetét. Ezért írta 
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a’ Goethe’ életirójának egy recensense, hogy 'mikor va 
lamelly jeles emberröl hall, vagy olvas, nagyon szeret 
végére járni millyen volt anyja. 

Nagy fontosságú volna ennek meggondolása a’ csa 
ládok’ boldugságára. Az oktalanoknál néznek' az emberek 
a’ fajtára, ’s az embernél hányadik veszi azt illendö te 
kintetbe. Nem csak sok nyavalyáknak; a’ nehéznyava 
lyának, (epilepsia) görcsös hajlandóságnak, scrofulák 
паk, venusi ragálynak, köszvénynek, aranyérnek, mag 
vai hintetnek el a’ jövendö embryóban, hanem a’ psy 
che’ gyengeségei igen gyakran a’ szülöktöl veszik sz21r 
mazásokat. Azt hiszed talán, hogy a’ jónevelés, czéli 
rányos oktatás, más irányt fog adni gyermeked’ lelkének, 
’s eltörli amaz eredeti vonásokat, vаgy legalább meg 
gyengl'ti? --- Igaz, hogy az emberben mondhatlan nagy 
erô lappang, ’s a’ mit a’ furmáló erô elhibázott is, аzt 
аz ideára törekvés néha helyrehozhatja; de, a’ mellett 
hogy ez sokszor lehetetlen, mennyivel boldogabb lenne 
gyermeked, ha szabadabb kézzel, nem rontva elôször, 
lehetne rámunkálni a’ nevelés'nek. Valóban az emberben 
általában, тéг azokban is, quorum meh'ore luto jìnzz'! 
praecordz'u Tz'hm, annyi gyengeség fejlödik ki аz erö 
vel együtt, annyiféle indulatok’ rázkodtatása által kell 
megérni, ’s minteg)r kiforrni az emberi léleknek, hogy 
még azok is, kiknek nincs okuk bánni származásokat, 
könnyen eltévelyedhetnek. .- Ámbár e’ szerint nagy mér 
tékben függ a’ maradék’ minémú'sége a’ szülöktöl; de 
mivel megtörténik, hogy erös, eszes szülôktöl gyenge, 
buta gyermekek származnak, és a’ kettôsök közlíl az 
egy": gyenge, elaszott, a' másik jól ta'plált; felsôbb‚ 
tehetségeik is nagyon külônböznek: látni való, hogy 
itt más elhata'rozó oknak is kell munkálodni. Ez hihe 
töképen a’ nemzö ’s foganzó erö’alacsonyabb vagy mn 
gasabb fokában gyökerezik. -- A’ növényeknél ’s Мdeg 
vénî állatoknál felsôbb fokra emeli a’ nemzô eröt a' külsö 
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meleg; a’ melegvérüeknél függhet a’ nemzö 's foganzó 
részeknek különbözö, vаgy а’ személy’ individualitásán 
alapuló, vagy legalább pillanati fölingerlett állapotjától 
a’ nemzéskor; továbbá a’ gyümölcsözö anyagnak gyor 

 

sabb, lassúhb tojáshoz jutásától, ’s ezen anyagnak, va-' 
lamint a’ tojásnak is minemüségétöl. A’ külsö befolyá 
sok továbbá, mellyeknek а’ szülök а’ nemzés alatt vagy 
után ki vannak téve, nem keveset tesznek a’ magzat’ tu 
lnjdonsa'ginak módosl'tására. Treyiranus l'rja, *) hogy 
igen jó Тара vadászkutyák vitetvén Angliából Mexicóba, 
azok az ottani, tenger’ izíne fölött magasan fekvö nagy 
téren, a’ levegö’ vékonysága miatt vadászatra tehetet 
lenek valának; kölykeik ellenben, mellyek ott lettek 
a’ világra, ’s nöttek föl, olly könnyüséggel szaladtak 
a’ felhök’ vidékén, millyel szülöik Angliának vastag le 
vegôjében. Tagadhatatlan azonban, hogy az illyen be 
folyások még az oktalanokban is csekély módosítást Сesz 
nek az eredeti alkotmányban, az emberben рeйg а’ fej 
lödö lelki erö által (melly annyira parancsol а’ külsö 
okoknak) könnyen legyôzettethetnek. 

Nagyobb fontosságúnak látszik a’ jövendö emberre 
nézve az anyának terhesség alatti állapotja. Lehetetlen 
ugyanis , hogy a’ csendes vаgy zúgnlodó „Затeм, 
vidámság, szomoruslíg, az emésztô gondok, ne hassanak 
a’ vele szoros kapcsolatban levö magzatra. Ide tartozik 

daz ugy nevezett ellátás (Versehen) miröl többé nem 1:6 
telkednek a’ physiologusok. Ha t. i. a'ltalmehet a’ himlö 
az anyáról gyermekére; miért nem a’ terhesség alatti 
nagy benyomást okozó képzelödések? 

' Vallyon hát az ifjúkor’ álmaiban nem tünnek föl 
olly ideálok, mellyek öneszméletünk .nélklíl пивy befo 
lyással. vannak életünkre? A' tudós Treviranus Biologia' 
jának 6-dik darabjában, а’ 2fl-dik lapon, hajlandóbb z11 

’) L. ou. 14s. 1. . ’ 
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ll'tólag, mint tagadólag felelni uzon kérdésre. Méltó ezen 
tekintetben a’ hires Boerhawe’szavnit hallanunk, mellyet 
Treviranus az emhtett helyen elôhoz. „Exempla sunt 
historica flde comprobata , quod hnmines dormientos, 
impressionem acceperint imaginationis pulchrae feminae, 
quam adeo deperiebant, ut non potuerint sanari, nisi in 
venta femina 'rsti imagini quam simillima.“ 

Illy sokféle hefolyástól függenek az emberi МПа] 
donsa'gok, illy sok oldalróli hatäsok nyomják ki a’ cha 
ractert; mind olly dolgok, mellyek nagyrészint tölünk 
nem ‘наgeтк; munkálnak akaratunk ellen, épen ugy 
mint a1, eledel , étel, ital, péppé vérré változik a’ nélkůl, 
hogy abba befolyásunk lehetne. Hány ember' boldogsá 
gának ’s boldogtalanságának alapja "мы; meg szüle 
tése elött meglehet több évvel, azoknak, lfiktöl szárma 
zik, tulajdoniban. Mikor az atyn vаgy anya eltérl'tette’k 
lelkeiket az egyedül helyes iránytól, ugy‘mekkor jöven 
döbeli magzatjoknak, talán аzt nem is gyanftva, megne 
hezítették az arra fordnlhatást. Mikor elvesztegették testi 
’s lelki erejôket, magokban magzatjokat is el'gyengl' 
tették. Valamint nagy tamiság fekszik ezen tapasztalati 
adatok alatt, а’ maradék’ boldogságán igyekszô, аz em 
beriséget okosnn elkorcsosodni nem engedhetö felsöségre 
nézve: ugy hathatos eszköz ennek meggondolása arra, 

'hogy boldogtalan embertársainkról kl'mélve itéljünk; más 
részröl, ama’ horatiusi m'l admírarít szemünk elött. tar 
tsuk. Nincs illetlenebb emberhez, mint némelly ki13s5 
pongások, gyenge itélet, talán egy hibás l'épés által sze 
rencsétlenné шт kinevetni, megutálni. Ki merné á'lllï'' 
tani, ki a’ legderekabbak közñl, hogy más atyától vagy 
anyátél származván, bl'rna ezzal а’ lel'ki erövel, mi most 
tulajdona? Igen de minden emllernek van szabad aka 
ratja, ’s ki azi nem fordl'tja jóra, megérdemli a’ kárhoz 
tatást. A’ bizonyos hogy, minden а’ szó’ igaz ér 
telmében vett embernek van magára reflectáló ereje, 
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vagy szabadsága; de hát egyforma-e mindenben azon erö? 
Az, ki most legerösbben áll, másképen származván, más 
benyomások tétetvén gyenge agyára, más példák hatván 
rá, ’s más körülmények közôtt taníttatván, nagy kér 
dés, nem ingadoznék-e? Mert még a’ nevelés ì5 máské 
pen hat egyre, másképen másra. Gyávaság tovsíbbá 
valakit bámulni, bálványozni, ’s mintegy istenl'teni.. 
A’ legnagyobb szorgalom is csak azt fejtheti,ki, mi meg 
.van az alaprajzban, ’s minden kifejlödött idea, nagy ha 
tással van a’ másikra; ez n’ harmadikra; ’s ezerféle 
rezgéseken kell keresztülmenni minden ébresztéseknek, ' 
benyomásoknak, а’ psyche', hogy ugy tegyem ki, annyi 
féle húrjain. 'Véghetetlen, kifejlôdésre képes az emberi 
lélek, ’s számtalan összeütközésekre van annak szük 
sége a’ külsö tárgyakkal , és örökös igazság marad, hogy 
mindenki csak annyi istenivel bir, mennyit ki tud magá 
ból fejteni; de mind ezen evolutiok csak az eredeti alap 
rajz szerint történhetnek. Innen az egyforma külsö be 
folyn'sok mellett is az eredeti character. Végre, ha min 
den individuum' nevelésében vigyáznának а’ temperamen 
tumra; elmetszenék azt, mi buján fakad, levernék czél 
irányosan a’ véres’ ingerülhetöségét, élesztenék a’ gyáva 
phlegmást: nem lennének olly kevés .számmal a’ magok-. 
nak parancsnlni tudók, az erényesek. A’ nevelés’ tuдo 
mánya ollyan, mint az orvostudomány; csak közönséges . 
törvényeket ad, mellyeket a’ sokféle specialis esetekre 
alkalmaztatni, a’ tapasztalás’, alapos elmélkedés’ mun~ 

. kája’ következménye. Ha mindenek a’ szeд-Яnt cseleked. 
nének mit а’ delphosi oraculum mondott hajdan Cicero 
nak, kövesd а’ természetet; több ügyeseket, kitetszöket 
látnánk a’ tudományok’ pályáján, a’ hivatalokban. -- 
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31. §. 

А’ szép e's igaz, mz'nt ke't főíra'nya а’ le'leknek; 
ezeknek kölcsönös hatások egymásra ,- melig/il; 61‘ 
demlí az elsőbbséget; mellyíket kell előbb fejte~ 

.' getm'? 

Ha figyelmezünk az. emberi lélekre, két nevezetes 
irányt veszünk abban észre: az elsöt arra, a’ mi szép; 
a' másodikat arra, a’ mi igaz. A’ kettô kapcsolatban áll 
ugyan egymással , szorosan véve egyik а’ másiktól el 
nem szakasztathatik: szükség mindazáltal, hogy megkü 
lönböztessenek. Szorosan véve az is, mit szépnek neve 
zünk, a’ szélesen vett igaznak körébe 'tartozik, ’s meg 
fordítva nincs ollyan, széptôl elvont igaz, melly атт 
tól egészen elvélasztathatnék. Vegyük fel péld. a’ puszta 
poeta'i festéeket, mellyek alatt semmi psychologiai, vagy 
philosophiai, vagy akármi névvel nevezendő igazság nem 
fekszik; még azokat is ha ugyan nem természettel el 
leniek, uдy nézi az értelem, mint vele megegyezôket, 
vagy más szóval, mint igazakat. Innen amaz aestheti 
cai törvény: csak a’ szép, a’ mi igaz. De megfordítva, 
vegyünk föl elvont mathematicai okoskodást , azt sem 
mondhatjuk egészen mentnek а’ széptôl; mert legalább 
rendre, egymásból folyásra, szavak' illendô megválasz~ 
tására nézve, a’ szépbôl is kell valami gyenge, de itt 
elegendő sugárnak vetôdni a” gondolatok' elevenítésére, 
megtestesítésére, és hogy azok kedvet találjanak. Ezt 
a’ két irányt ugy kell hát nézni, mint kapcsolatban 
álló, divergens ugyan, de egyszármazásű, egy pontból 
induló vonalat. Minden tudománynak ’s müvészségnek, 
annyit kell ’s lehet azon két irányból kölcsönözni , meny 
nyit azon tudománynak 1s müvészségnek természete meg 
kíván, és megenged. А’ poesis' különbözô nemeiben, n’ 
szépnek kell nagy mértékben, a’ különbözô nemek'sze 
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rìnti módosl'tással uralkodni; a’ tudományokban általában 
az igaznak játszani fô szerepet. Mi lehetne szenvedhet 
lenebb, mint'tôrténeti adatokat pragmaticai mélység 
gel, historiai csendes hangen beszélô epopoeia? mint а' 
drama élet nélklíl? Mi kiállhatlanabb, mint, hol szoros 
igazság-nyomozást vesz czélba az l'ró ’s kiván a’ tárgy, 
bájképek ntán kapkodni, ’s tarka borl'tékba burkolni, 
а’ nagynn egyszerú' fátyolt kivánó iga'zat? A’ tudomá 
nyok’ ’s szépmesterségek’ mindenik nemében eltalálni 

 

az annak megfelelô irányt: e’ tette elejétôl fogva minden 
nemzet’ l'róiban а’ c1аssicitást. Itt aestheticumokba eresz 

kedni, tl11 terjedne ezen értekezés’ határán; hanem niás 
dolog érdemli itt meg egész Iigyelmünket. Mellyiknek 
kell adnunk a’ lélek’ ezen két föirányi között az elsö 
séget? mellyik legföbb rendeltetése embernek? '--- На a’ 
psyche’ kifejlôdését veszszük tekintetbe , ugy találjuk , 
hogy a’ hajlandóság а’ szépre, korán, mielött kedve jöne 
elvontabb igazsághoz, kiadja magát а’ gyermekben. Örö 
mest hall muzsikát, a’ festésben , versekben gyönyör 
ködik. Alig találunk ifjút, ki, ha csak ferde irányt nem 
vett magának lelke, verseket irkálni, vagy legalább köl 
töket olvasni nem szeretne. — Késöbben szokott meg 
jöni az elvontakhoz, a’ szoros értelembemvett igazhozi 
hajlandóság. Ebböl látni lehet, hogy a' szép’ iránya ìli 
ká111) csak felületén lebeg a’ léleknek, és hogy а’ szép 
alsóbb, az igaz felsöbb tehetség, bizonyos levén, hogy 
a’ természet fokonként megy elébb a’ fejlödésben , ’s 
könnyebb á1t61 készl't átat a’ nehezebbre. Ugyanezl: bi 
zonyítja az emberiség’historiája. Költészet ringat minden 
nemzetet, mikor az még bölcsöjében van.' Költészet’ vi 
'rágival fölékesítve találhatnak kedvességet és befolyást 
'gyermek nemzetnél а’ vallás’igazságai. Muzsika’ hangjára 
csoportoztak össze a’ vad népek, ’s kezdtek formálni 
társaságnt. Az is tagadhntatlnn, hogy а’ költészetben á1 
talában humar kimerítette magát az emberi nemzet, ’s 
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a’ мы elérte. Ossian , ama’ csupán termésuet’ poetája, 
bńjoló érzelmekkel ömledez, mellyek az újabb idö’ leg 
nagyobb hösét, mint hajdan Homerus N. Sándort, any 
nyira megbájolták. Az epopoeia mint költészet culminált 
Hpmerusban; és ha teszem egy Miltonnak énekeiben na 
gyobb elégülést talál а’ mivelt lélek, (mint mikor péld. 
Évának testi szépségeit elmellôzvén, az isteni képet lün. 
teй elö , mit Homerus és Virgilius megfordl'tva csináltak 
volna) azt nem а’ költészetnek, mint költészetnek, ha 
nem a' mélyebb psychologiai hatásnak kell tulajdonítani. 
Shakspeare, nem tulajdonképen mint költö, hanem mint 
nagy emberismerettel biró mély psychologus áll $616t 
tök а’ régi dramaticusoknak. Ellenben az igaz’ mezején, 
milly elláthatlan térség fekszik mindekkoráig parlagon 
a’ vizsgálódó ész elôtt. Milly sziík határok közé szorult 
a’ régi természettudomány, a’ maival összehasonlítva. А’ 
felsôhb analysis lnennyire emelkedett Newton 'óta. А’ 
рoшìcацa’ tŕihb yiszontagságokon keresztül ment, töb 
bet próbáltezemberi nemzet’ tapasztalásai, a’ józanabb ’s 
hathatósabb figyelmezés által a’ lélekre, foтos, új is 
meretekkel gazdagodott; mi azonban csak néhány lépés 
а’ legtökéletesebb status’ azon шeфа felé, mellyet ha 
valaha, bizonyosan sok idô, elmélkedés, és hánykodás 
után foghat föl tisztán az emberiség. 

Az igaz’ keresése tehát, legfelsöbb 's legnehezebb 
rendeltetése embernek, ’s kik itt nagyrn meтek, azok érA 
demlik meg mindenek fölött az emberî nemzet’ tiszteletét 
és álmélkodását. Mindenik iránybаn Csodálju'k ugyan, ki 
гoдаt rendkivül valót teljesl't; de ha а’ muzsika’ bájhang~ 
ja, а’ szobrászat' remek vonásai, 's azokban néma'n csak 
nem megszólaló hôs, bölcs, иgy hazníì; ha а’ lyrai köl 
tészet’ rohanó vizo, ¿des andalgásba merl'tenek ’s elra 
gadnak; velünk az egész természetet, embertársainkat, az 
erényt a’ fövalól, embcrinél magasbb szempontból néze 

5‘ 
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tik: nem sokkal'tartozunk-e vallásos és lélekemelô te1‘in 

tet11en egy Newton', Euler', Haller’ elméjének,kik nem el 
lobbanó érzésekre tüzelik а’ 1e1ket, hапeiп а’ természe't’ 
teтр1oт6ttárjákki e16tt0, ’s az universum’ csodálatos ma 
chinájának mozgásira figyelmeztetvén, ráigazítván а' véges 
elmét а’ végetlenre, azt, egy olly fôvaló’ ismeretére' vezérlik 
el, melly többé nem az emberi nyomorult tehetségek’ ináso 
lata, hanem minden dolgoknak örökös forrása, _’s vég 
hetetlen’ mint maga a’ természet. Az ïgaz’ irányán is 
meri meg ember testének részeit., аzo11ilаk 0so11á1аtos alko 
tását, meslerséges összeköttetését, a’ 1o11o1, mellyen 611 
а’ 1éпye11’ sor6110п; ott16tj6 a’ természet’ harmoniáját, 
’s a’ kölcsönös rávitelt, melly közte , ’s а’ k111sô tárgyak 
között van; ott tünik föl a’ historia, mint fáklyája az 
igazs'fígnak, tanítója az életnek; ott 1á111i a' kormányon 
ülö: hogy semmi annyit а’ nemzeti ’s katonai t11z’ é10s 2tésé 
1e ’s fentartására nem tehet, mintha meg van az alattvaló 
arról gyôzödve , hogy a’ haza' boldogsága egyszersmind az 
61ó1ét0 -’s az ôj61éte az egészével szoros kapcsolatban 611. 
1tt a' 1orr6sа а2 igaz enthusiasmusnak ,îmelly melegl't á1 
landóúl, de nem éget; tartós, 65 neii1 hágy maga után 
1:eseri1 111st61. Nem véleményekre, ha azok а’ 1ô1110ár6 
vitetnek ìs fôl, hanem 11e1s6 meggyözödésre kell épl'teni 
а’ раtr1otisтust. Сsа11 аz igazbaи van olly forrás, melly 
5o11а ki nem apad. A' fanatismus-szülte vitézség 6sszeros‹ 
11а11, gyakran csak hamar, az 1116’ kere11e alatt. Mint a’ 
fagyos ablak’ czifra virági, ugy enyésznek el minden af 
féle 61116i111026s0k az igazság’ napja e16tt. А’ szép arra 
való, hogy könnyl'tse, kellemesl'tse a’ darabos és tövises 
útat, mint ezt, különösen a’ régiek, kedves elöadásokkal 
olly czélirányosan teljesítették, kerülvén a’ száraz dia 
lecticát, 's még a' legmélyebb philosophiai gondolatokat 
is , olly ér11e1116 formába tudván önteni., Az igaz’ borl'téka 
legyen tehát a’szép, czélnak megfelelôleg. A’legfelleng 
zöbb poetai gondolat, ha igaz nem fekszik alatta, ha 
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szontalan; hang, élet nélkül. А’ Homerus’ két remek mun 
káját azért olvasta ’s becsiilte még a’ politicus is, mert 
benne életphilosophiát látott. Horatius azt mondja egy 
helyen, hogy a' szépet ’s hasznost jobban elôadva talál 
ni Homerusnál , mint Crantornál yagy Crysippusnál. А’ 
régiek tanultak, hogy legyen mit fölvenniök а’ költészet’ 
szárnyárn. Уайт ne lettek volna kénytelenek el nem len 
ni mythologia nélkül; mert olly vastag, bár ragyogó fá 
tyolba burkolni az igazat, mindíg elszomorl’tó аrrа néz 
ve, ki ат szereti ’s o'hajtja. Ma is csak ugy lehetnek 
hasznosak n’ szépmesterségek, ha igazat zengedoznek, ’s 
a' tárgyat a’ józan okossá'gból merl'tik. A’ mesés idöszak- 
nak, a’ mytholog1ai századoknak, Europa' pallérozottabb 
országaira ценe, vége van. Vékony, ’s а’ gyengébb 
szemeket is sítbocsátó fátyol feдeтe hát azigaznt , i$o13’ 
lyanok tegyék annak tárgyát, miket а’ korsz'ellem ki 
ván. Természettudomány, józan politica, a’ természeti 
vallásnáx,k költemények nélküli elôadása; ezeket kivánjay 
az id6;"s nem kell feledni, hogy egyenes úton , nem 
csavarogtatvalehet mai idôben azokra a’ valń ismeretekre 
eljuttntni az embereket ‚ miket hajdan ,. csak a’ szépnek 
ösvényén, mythologiat bon'tékba takarva szem'lélhettek. 

Elull'ttetett felebb, hogy a’ hajlandóság а’ szépre, ko- 
rán ütögeti maga't a’ gyermekben; természetes tehát, 
hogy ezen alaptörvény szerint, mellyet mint zsinórmér~ 
téket kellene tartani a’ nevelésben: míndz'g az! az iránya'f 
kell tekz'ntetbe venni lsiilò'nólfen, ’s [следит и” le'lel’mek,. 
mit a' terme'szet Миша, azon elulített hajlandóságot,. 
más tehetség’ idö elötti fejtegetése állal, elsorvndni ne' 
engedjük; sôt inkább azon legyůnk, hogy az rendeltetésé 
nek megfelelöleg haladjon, ’s gyarapodjék. Нem volna' 
természetellenibb, mint azon vonzódását а’ léleknek, vеgy 
természet, vagy számtudomány által elcsavarni. Mert ám~ 
bár igaz, hogy, mint látók, van ennél felsöbb irány is; 
de valamint az élô fában virágnak kell megelôzni a' gyü 
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mölcsöt: ugy van a' psyche’ fejlödésére nézve is n’ dolog. 
A’ természet nem hoz semmit elô czél nélkül, csak mi 
tudjuk hasznunkra fordl'tani. Be kell hát iktatni a’ ne 
vendéket annak idejében , а’ költészet’ különbféle nemei 
be. Muzsika, парoмs, költök’ olvnsása, olly szükséges 
ébresztöi a’ léleknek, mellyek nélkül az, mindig egy 
oldalú marad. Nem kell ат“ tartani, hogy ez az'itélö 
tehetség’ rovására történik. Vallyon ugynn is a’ szépmes 
terségekben nincs-e itélö tehetségre szükség? ’s a’ jeles 
költôk’ munka'inak olvasása nincs-e befolyással annak 
gyakorlására? Mikor р. o. ‘таит leírja az Aeneasnak 
megjelenö Venust: 
Dixit , et 'пeпen; rosea cervice refulsit , 
Ambrosiaeque comae divinum vertice odorem 
Spiravere, pedes vestis defluxit ad imos, 

EQ vera incessu patuit dea. — 

Milly válogatott szavak! közönse’gesnél élesebb itélés 
.kivántntik az illyen festésre, csak azzal а’ különbséggel, 
hogy az itt nem az Читаk, hanem különösen szépnek 
irányában tünik fel. És viszont a’ való tudományokban 
nagy mértékben van szükség képzelôdésre. Hogyan lehene 
e’ nélkül péld. а’ boncztndományban , az idegeknek, üt- vé 
rerea nyirkedényeknek származását, menetét, kapcsolntát 
felfogni , ’s maga elött elevenen tartani a’ boneztudósnak? 
hogyan a' mathesisben annyi össна/2586 vonalokat elôter 
“szteй? а’ historiában olly sok adatokat, történeteket el 
mében forgatni, ’s a’ messze esö tartományokat szem elébe 
idézni ’l Mind ezekben nem kis mértékben van szükség em- 
lékezö ’s képzelö eröre. Én ugyan helytelennek tartom а’ 
tudományok’ azon fölosztását, melly még Bacontól 8z:1r 
mazik, ’s melly szerint a’mathesis és philosophia ilélö-, a’ 
historia emlékez6-, a’ poesis képzelô tehetség’ tudományá~ 
nak neveztettek. A’ ki annak idejében nem gyakorolta 
toit szépmesterségek által, félô, hogy а’ tudomány'okba“ 
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sem tesz nagy elömenetelt. Itélö, emlékezô, 's képzelö 
tehetsége nem lévén pallérozva а’ szép’ lelkétöl elzárt me 
zején , természeti hogy az igaznak ösvenyén is “(ntы-o5 
jon. Еgy forrásból veszi ugyanis eredetét az a’ két irány', 
’s nagyhatású egymásra. Nézzük meg bár azokat, kik 
valaha szembetünô elömenetelt tettek a’ tudományokban, 
megl‘itjuk, rendesen, a’ poetai idöszakot is életökben. 
А’ :nunka által elfáradt lelket még akkor nem kellett 
annyira pihentetni, mint arra késöbben szükség szokott 
lenni, ’s leszállani a’ felsöbbröl az alsóbbra, а’ komo 
lyabb tárgyakról a’ poesis’virágaira; de volt még is hasz~ 
na azon költészeti idöszaknak, mert (hogy még most 
egyéb fontosabbat elhalgassunk) а’ való tudományokra 
a’ lelket elkészítette. 

A’ lélek’ kifejlôdésére a’ szép шёл szolgálnak már 
а’ közönséges és magános intézetek, muzsikai, rajz- is 
kolák, a' classicus költöknek megismertetése, ’s a’ fel 
söbb állásuaknak az eшь-61ì gondoskodás lélektudo 
mányi köteles'ségök. Mindenek fölött nagy fontosságú 
dolog pedig arra vígyázni a’ felsôségnek , hogy a’ széр 
mesterségek’ szerfeletli ápolása által 'a’való tudományok 
kárt ne szenvedjenek, mert ezeknek sorvadások, életök 
töl fosztja meg azokat is; tartalmok elvesz, üres szavakká 
változnak. E’ szerint vigyázniok kell а’ nevelöknek ’s 
tanítóknak, hogy nevendékieket módjával foglalatoskodtas: 
мак virágokkal, ’s azok között egyszerre sokáig mulat 
ni ne engedjék. Muzsika és költészet után, természet 
tudomány, számvetés; és vissza ismét az elöbbi útra.Va- 
lamint a’ szemmel egyféle tárgyat huzamosan nézetni 
akadályozná a’ látás’ kifejlödését: igy van а’ lélekre néz 
ve a’dolog. Különösen рedig a’ természettôl а’ való tu 
dományok’ mélyebb vizsgálására rendelt philosophiai 
korszakban (húsz év körül ’s имёn) , nagyobb ré 
szét a’ napnаk szépnek áldozni , ellenkezik a’ természet 
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tel', ’s a' мы, mellynek már keményebb e e 'elre vol 
па szüksége, elgyengíti. Вt csak azok a' вы“: tehetsé~ 
gek szenvednek kivételt, kikre mint remek költökre 's 
müvészekre,szülöttökkor, Minerva Ledvezô szeшet Vetetl: 
kik azonban vajha soha'nem felednék, hogy az igaz’ös 
vényén is nem közönséges elôhaladást kell adni юnп1, 
ki a’ szépnek mezején fényleni kiván. Sôt mit ártana az 
emberi nemzetnek, ha péld. egy ollyan . kibôl könnyen 
válhatnék virtuos, ki azonban philosophiai pályára sem 
érezné m'agát középszerú'nek, ezen utolsó hajlandóságát 
követné. Azt irja magáról Rousseau ismeretes confessio 
jáhan, hogy midön fiatal korában operáit tapssal 1ogам 
volna a’ közönség, шип а’ pályán fényes koszorrit reményl 
hetett; de ö meggondolván, hogy más által többet Нап 
milhat az emberiségnek, philosophus akart lenni. Böl 
'csen ’s 'hasznára a’ világnak! Mert Жgy legnlább sok évi 
elmélkedése után , adott egу' munkát a’ nevelésröl, melly 
ben minden paradoxumi meнeй, а’ férfias követhetetlen 
l'rásmódon ШИН, nagy kincs foglaltatik. 

Épen nem örvendetes az ollyan nemzet’ állapotja, 
mellynek ki kellett volna már emelkedni a’ gyermeki kor~ 
ból, és még is csak szépmesterségeket tenyésztek phi 
losophia ,nélkül; virágot, gyümölcs nélkül. Még a’ köl 
tészet’ apróhb nemeihen is van ott fogyatkozása valaminek, 
mit az Эgик“, а’ philosophiától kellene kölcsönözni. — Meg 
nem állhutom hogy ezen tekintotben elô ne hozzam a’ hl'res 
Staël asszony’ szavait: „ll'y avait dans l’ antiquité quel~ 
que chose de plus noble que la douleur, c’etait le calme 
héroique, c'était le sentiment de sa force, qui pouvait 
se développer au milieu d’institutions franches et libres' 
Les plus belles statues des Grecs n’ont presque jamais 
indiqué que le repos.““) Legyen e' szerint minden renий: 

 

F 

’ì Corinne oн l' Italie. Para. 1919. т. 2. ш. ъ. 
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a’ szobrászatban, de ha az a’ calme héroique, mi csak szabad 
intézetek alatt teremhet, ’s csak a' józan philosopbiának 
lehet arczon kinyomott bélyege, nincs meg, az hibázik, 
mit a’ philosophia' körébôl lehet és kell általvenni a'mü 
vésznek. Még ott is hol philosophiai igazságokat lehet 
fölvenni а’ poesis' szárnyára, azon kell lenniök а“ fô 
belyhezetú'eknek, bogy a' való tudományok ne akadá 
lyoztassanak. Ezek emelik ugyan is föl a’ nemzeteket; 
nem csak lelkiképen szélesítvén a’ gondolkodást, hanem 
testiképen is, a’ mennyiben t. i. a' statusok' physicai jó 
léte azokban gyökerezik. Utak, könnyú' közlekedés, vi 
rágzó gyárok, sokmillio kezet megmentô, de azoknak 
más részröl a' munkára még többféle alkalmakat nyúj 
tó erömüvek; ezek az igazi aranybányák, mellyek a’ 
drága érczekkel bôvelkedô tartományokból, а’ péazt, 
mint magnes a’ vasat magokhoz szijják. Aranykészítés 
ben nem boldogult egyenes úton a’ chemia; de fabrikák 
által sok millióra szert tehet. -- A’ hódítás’ hatalmas 

fegyvere nem ki-, hanem befelé hat; nem gyözödelmes fegy 
vereknek, hanem tudománynak, értelemnek hódol a’ vi 
lág, bizonyos levén, hogy a’ külsö fegyverek is csak 
ott diadalmaskodhatnak, 11o1 azokat ész és tudomány 
xezérli. ц 

Vegyünk föl egy statuut, melly a’ real tudományok' 
élesztése helyett operákra, énekesnékre, pompás színházak 
rn, olly czélból, hogy a’ hazafiúi tüzet gerjeszsze, 's nemes 
érzésekre buzdítson, magát megerötetve áldozik. Tegyük 
fel, hogy czélját elérte. De ha e’ mellett a’ tudományos 
intézeteket romjaiban hagyja, az iskolákkal nem gondol, 
а’ kárt a' legmagasabb érzések , a' leglángolóbb nemzeti 
tú'z sem potolhatják ki. Nem! merttudomány, ’s mestersé 
ges mú'szerek szintolly szükségesek háborúra, mint a’ kato 
nai tú'z. Nem! mert pénz kell hadra, mit csak real tudo 
mányok adnak. Nem végrolmert ha a’ status gondolatlanul 
veszteget szépmesterségekre,'a'nagyobb rész elszegényedik, 
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’s а’ szegénység nagyobb ösztön roszra , mint jóra а’ leg 
ragyogobb színházak, operrák, énekesnék. Görögország 
nak, ’s különösen Rómának leestét semmi inkább mint 
a’ tékozolva apolt szépmesterségek, nem siettették. A’ 
dolgozó classistól húzatik be a’ pénz, a’ nélkül, hogy 
oda (igen kevés részét kivévén) visszamehetne; a’ mitöbb, 
a’ nagy classisnak, (mellynek pedig lélektudományi te 
kintetbôl nagyobb szüksége volna, mintìaz elôkelôk 
nek arra, hogy szépmesterségek által miveltessék) az 
illyen fényes intézetekben része nem lehet. A' muzsiká 
nak, poesisnek 'stb. szeretete, ’s a’ jó következés, mit 
azok szülnek, terjedhet nagy áldozatok nélkül is. Egy 
régi vagy új remek költô’ olvasása, egy odúja Hora 
tinsnak, nebány lapja Goethének, jobban fölemeli 's 
igazibb nemes érzésre buzdítja а’ lelket, mint sok si 
lány vagy pöffeszkedô tbealrumi munka; mert az ily 
lyen csak cbimaerát ad a’ léleknek, 's a’ megcsalatott 
ifjakkal Juno helyett árnyékot öыт. De azért nem 
mondom hogy czélirányos játékszinek ne emelkedjenek; 
csak hogy oskolái' lennének aztán a’ jó erkölcsöknek , 
igaz pallérozódásnak! Alapuljanak bár intézetek ope 
ráknak, ballánloknak 'stb. csak hogy tartsák mindig elôt 
tök a'nemzetre'bathatók azt a’ fontos psychologiaiigazsá 
got, hogy fôképen az igaz’ irányábanlebetnek mind egyes 
emberek, mind egész közönségek, statnsok, külsö- ’s 
belsöképen, pénzben és értelemben erösek. Míg Britan 
niában nem nébány' gyönyörködésére, hanem közhaszon 
ra, а’ dolgozó népnek gazdag kamattal fizetô intézetek 
re fordíttatnak а’ sok millio fontok; míg különösen а’ 
real tudományokban való elômenetel jutalmaztatik, ser 
kentetik; míg vetélkednek egymással a’ nagy elmék az 
ollyan felfödözésekben, mellyek emelôrúdjai az egész' 
boldogságának; míg e’ szerint nem leszen elnyomott, 
nem a’ kis számú , csupán emésztô , ’s igy az egészet szí 
vó kényelmeseknek föláldozott a' nagy tömeg ,: megáll 
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az addig nem ingadozva , ’s bátran bangoztathatja a’ nem 
zeti éneket: Rule Britannia. 

33. §. 

¿z erkò’lcsz' e'rzelem от]; egyz'k factora't ‘вы! a' 
moralz'ta'mak: z'nnen aß e'rtelem' e's okosság’ ладу 

fontossa'ga. 

Emll'tök felebb nagy bcfolyását а’ lélek’ tökély'e. 
sitésére a’ szépmesterségeknek. ЕМ: kétségbe hozni nem 
lehet. De van egy másjelenet, mellynek, ha a’ lélek’ Тe] 
lödésre figyehnezünk, szintugy meggyözödhetünk ugyan 
valóságáról, mi azonban nem látszik olly közönségesnek 
’s bizonyosnak a’ psychologusok eló'tt. A’ figyélmes vizs- - 
gáló észreveszi , hogy már a’ gyemekben van valami oly 
lyan, mit, ha szoros értelemben jónak,erkölcsiségnek nem 
is, legalább azzal rokonnak nevezhetünk. A’ gyenge 
gyermek ad sokszor örömest nbból a’ mije van; kü 
lönösen érzékenyen ragaszkodik szülôihez. А’ már nn 
gyobb gyermekek az ignzságot, holmi kicsinységekben, 
megtudják az igazságtalanságtól különböztetni; ’s n’ lel 
Ю fejlödésre figyelmezö észreveszi, hogy az illyen ér 
zések különösen а’ szép’ irányában mozdl'ttatnak elö. Гej 
lik ugyan már a’ nagyobb gyermekben, а’ szoros ér 
telemben vett ignz’ irányában is az értelem, mert ezt 
a’ kettôt nem is lehet egymástól egészen elválasztani; 
hanem még is inkább kitünteti a’ szép iránti vonzódás 
magát, ’s eщe! együtt, a1- emh'tett erkölcsi érzés. E' 
szerint ez a’ gyermekben kurán mutatkozó erkölcsi: ér 
zés nagy rokonságban van általában a’ szép’ irányával. 
Ezen érzést a1. erkölcsiség’ alapvonatának lehet nevez~ 
ni, mert ez tulajdonképen a’ csira’ mellybôl kifejlik, 
élöfává növekedik a' moralitás. Azok az érzések 
mngzokban 'csak egyik faclorát teszik az erkölcsiség 
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nek; nem elegendök tehát. Micsoda viszonyban van ezen 
elörajza a' moralitásnak, а’ kifejlödött ’s idea felé törek 
vô moralitáshoz@ Ollyanban mint a' mag, vagy csira a’ 
kiterjedett növényhez, mint az involutio az evolutióhoz. 
Az oktalanokban, összehasonlítva az emberrel, ezen aÍap 
rajz mindig involutio marad, valamint sok emberben is. 
A’ felsöhbállású oktatlanok ugyan is tüntetik elö vala 
lami nyomát , nem mondoln a’ moralitásnak, hanem 

'az erkölcsi érzelemnek, hú'ség’, háládatosság’ érzésé 
nek; de nem birván gondolkodó , összehasonlító, a’ cse- 
lekedetek’ következésére nézô erövel, azt igazi erkölcsi 
ség nevet érdemlö fokra nem emelhetik; hasonlóan, 
а’ kifejlödés nélkül maradt együgyü emberek. Igy tehát 
csak a' lehet erkölcsi ember, csak az jó ember igaz érv 
telemben, ki keresi, ’s hasznára шdр fordl'tani az iga_ 
zat. Ennek kell e’ szerint hozzájárulni ama másik fa 
ctorhoz,' az érzelemhez, azt éleszteni, korlátozni, igaz~ 
gatni. 

Mikor tehát kimutatja а’ természet а’ léleknek er' 
kölcsi szépségre mutató oldalát, vagy mikor veszi éл 
re а’ nevelö ’s tanl'tó, fejleni kifelé a' háladatosságnak, 
szülöi ’s mások iránti szereítetnek indulatát; mikor tapasz 
talja hogy a’ gyermeknek van valami gyenge fogalma a’ 
jóról ’s roszró'l, mi együtt szoкott történni a’ szépnek 
(aestheticai értelemben) fejlödésével: ne mulaszsza el, 
hasznára fordl'tani а’ bölcs teremtc'í’ útmutatását. Rövid, 
szülök iránti tiszteletet ’s szeretetet tárgyazó történetecs 
kék, szivreható elbeszélések, szorgalmatos elkerülése 
minden alacsonnak , tisztátalannak, nem lehet kimonda 
ni, mennyivel többet tesznek amaz alaprajz’ czélirányos 
fejtegetésére, mint nem mondom más, hanem magok az 
ugynevezett morális cathechismusok. Mi szükség erköl 
csi törvényeket verni а’ gyermek’ fejébe, mellyeket az bi-' 
zonyosan meg nem emészthet. -- Мeдицuна könyvnél 
kíil , hogy szeretnie kell felebarátját, még ellenségét is’r 
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a' felsöbb'eknek engedelmeskednie ’Stb. Van-e hаsznы; az 
ìllyen reguláknak î Aztán mit tesz a’ gyermek’ fejében а: a’ 
felebaráti, ellenségi szeretet? hogyan szeŕessen mást? 
oda adja neki mindenét- vаgy csak felét vagyomínak? 
Érti-e mi a’ felsöség, ’s mit шsz ez: engedelmeskedni? 
A’ gyenge,öt.hat éves gyermeknek, 's, még merném топ 
dani tizig, az illyenek értetlen hangok,’s ezeknektanul 
tata'sok ellenkezik aznn szent törvényével а’ nevelésnek , 
mi szerint a’ Бyм'meк’ agyába szińtugy mint gyomrába, 
semmitxollyat, mit megemészteni nem tud , menni enged~ 
ni nem szabad. Néhány év elött méga’ Kant’ moralis phi 
losophiáját is czélirányosnak шпottа, kérdésekbe ’s fele 
tekbe foglnlva, elôadni mint oskolai' kézikönyvecskét, 
egy különben érdemes hazánk’ fia. Az illyen hibák a' lé 
lekfejlödés’ fokairn nem figyelmezésbôl származ'nak. An 
nak idejében különösen csak érzelemre dolgozzék a’ ne~ 
velö, 's vegye hasznokat a' szépmesterségeknek, mert, 
mint már emll’tök, a' szépnek azokban, nаgy hatása van 
а’ szépre az erkölcsiségben. Ez ollyan, mit magunkon a’ 
.gyermeki’s ifjui koron túl is tapasztalunk. Еgy remek mu 
zsikai darab’ hallása, költészet’ olvasására olvasztja az ér 
zést; mint a’ homlokot kiderl'ti, ugy lágyl'tja a’ szivet, 
szánakozásra 'tisztetetre , háládatosságra késztet, Мuра 
labbanlja a’ haza iránti szeretetet. 

 

De ne feledjük, hogy az érzelem'magában , ha leg 
hathatósabb is, csak egyik factorát teszi az erkölcsiség 
nek, ’s magában könnyen félrevisz. Bizonyítja ezt a’ 
gyermekek’ példája, kik jószl'vüek értelem nélkül; most 
nagyon is sokat adnak másnak, majd oktalanul kíván 
nak; bizonyl'tják némelly igen érzékeny ifjak (különö 
sen kik kedvelöi a' szépmesterségeknek) kikröl azt пok 
ták mondani: mindenhez jók, csak magokhoz nem; bi 
zonyl'tják sok remekérzésú' édes anyák, kik valóban 
szivrehatólag készek, sokszor érdemetlen gyermekeikért 
mindent föláldozva, inségre jutni. Az esquimókról irja 
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Rossokapitán , hogy mikor bövelkedtek tengerikutyában , 
kelletinél többet is adtak az angoloknak; de mikor meg 
szorultak, ат a’ mit kezekre kerílhettek, ellopták. Adta 
a. o. a’ bölcs teremtö az igaz’ megismerhetése tehetségét 
embernek", hogy az legyen vezére, igazgatója. E’ szerint 
kell néznünk cselekedetink’ következésére , ’s a’ puszta 
érzelemre hallgatni nem elég. Minél inkább ki van va 
lakiben fejlödve az érrelem és okosság, minél erösebb 
combináló tehetséggel bir, tisztábban bele Иt 'а’ jöven 
döbe; szóval, minél nagyobb elömenetelt шt az igaznak 
ösvényén: annál moralisabb ember, föltevén, hogy a’ 
másik factor, az érzelem sem'marad el, hanem ki 
séri mindem'itt cselekedetiben, éleszti az értelmet, tüze~ 
li a’ hidegen calculáló okosságot. Csak ki per eminen 
tiam ismeröje, barátja az igaznak, csak az közelíthe 
ti meg más sok fölött az erkölcsiség’ ideáját. Magát 
ugy tekinti, mint részét az egésznek, mellynek minden 
kerekeinek egy cze'lra kell dolgozni. A’ szép kedves for 
mában terjeszti elébe kötelességeit; az igaz, mit mind in 
kább ismerni, fö czélja életének, mennyei világosságot 
bocsát azokra. Az illyçn eluber, kivált széles körben,ál- 
dást terjeszt midenfelé. Munkáiban messze néz; ott keresi 
a’ haza’ holdogságát а’ hol "ап. Magasszivc éleszgi tiszta ér 
telmét; értelmének czélt ért'tervei iparját nevelik', ’s he~ 
vl'tik szivét. Innen látnivalón'z'is, hogy a’ jócselekede 
tekben, csupán belsö formáltà, , categoricus imperativusra . 
hallgatni lehetetlen, Ё; épen magával ellenkeznék а’ тo 
ralitássnl. Okossággal lc'a‘vén fölruházva, nem lehet az't, 
mi következik tetteinkböl, tekintetbe'nem vennünk. Es 
valóban találjuk-e megegyezönek természetünkkel csak 
azért teljesl'tni valamit , mert parancsolat, csak azért eп 
gedelmeskedni, mert törvény kivánja? A’ legnngyobbjól 
tévöi az emberiségnek, azok, kiknek magas lelke még a’ 
martyrságtólâi sem» irtózott, egy Regnlus , Hussus, Hi~ 
eronymus Savonarola, Servetus, nem voltak-e arról meg 
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gyözödve hogy buzdl't másolfat halálok, ’s vérökkel elö 
segl'tik az isten’ országa't? Es épen az illyen meggyözö 
dés, ’s kilátás a’ jövendöbe, mennyire emberi értelem en 
gedi, különbözteti meg az igazság’ tiszteletre méltó mar 
tyrjait, a’ cад!‘ makacsságból véreket kiontani készektôl, 
a’fanaticusoktól. Regulusra nézve különösen megjegyzésre 
méltó, hogy a’ carthagóiaknak tett esküvés’ meg nem 
tartása, a’ romai, katonai vitézségen alapult, ’s ‘ем 
csak az ‘Я1а! tartható köztársaságban , felette rosz póldát 
adott volna а’ katonáknak. Látta ezt Horatius, mint а 
maz ismeretes versei bizonyl'tják: 

Hoc cнeгаt mens 'previda Кeguн , 
Dissentientis conditionibus 
Patrum, et exemple trahenti 

Perniciem veniens in aevum. 

E’ szerint, annál erkölcsteleneb'b valamelly cseleke 
det: eló'szâr, minél természetibb ’s embert közelebbröl ér 
deklô érzést sért meg, mint a’ szülôk ’s gyermekek iránt'i 
magát még a’ vад népekhél is kitlíntetetö indulat'; és má 
sodszor.' minél nagyobb roszat húzna az egészre annak el 
hatalmlàzása.' Ezen utolsó különösen megérdemli a’ tör 
vényhatóságnak egész figyelmét. El nem járás a’ kò'zön 
séges hivatalokban , а’ közönség’ pénzének meglopá'sa5a’ 
haza iránti hú'telenség; a’ hamis esküvés, (melly elhara 
pódzván a’ legbecsületesebb ember is áldozatja lehet két 
hzírom semmirekellônek) f6 gonoszságok, ’s megérdem 
lik, hogy leginkább büntettessenek. A’ kötelezés’ meg 
nem tartása, ha (Пvnш! válik, természetes, hogy a’ leg. 
nagyobb szorgalom akadályoztatik. _ A’ talentum’ meg 
nem jutalmazása, a’ kenyérnek ajánlások után ármányos 
ság által , vagy rosszul értett háladatosságból osztogatása, 
egy а’ legnagyobb vétkek közт; mert a’ legügyesebb 
lagoktól fosztja meg a’ hazát, ’s ollyan, mint mikor az 
emberi organismusban, valamelly levert életmú'nek mun 
kálatját, másnak nem azon végre. rendeltetettnek kell 
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vinni szomlßsá'gból, mí mindig'nyawlyç'jám' munt az 
egésznek , és ait bizonyosuìl neveli. -~-~ És mi az okn an 
паk, hogy némellyek péld.' ha'hdatosságból, arróllevén 
megyözödve, hogy ei-kölcsiképen cselekesznek, megju- 
tа1111апёn'а’ velek jóltevöt, sokszor 1кбvипe1ъe1'пазy 
vétket, érdemetlent mozdl'tván elö “gушам a" kö 
zönségnek'! Az, mert а’ штата" 'сsа1‹ könyvbì'il tabul 
ták, nem n'z'okosságból ngen't'ették; nem 'gomio'lkodtak ar 
ról, I.ni emelifól, mi aljau'tja e] a" népeket; nem Едут! 
тыцеиékфйet a’ historiábań ’s politicában arra, hogy' a’ 
statust, mint egy életlm'íves egészet, ugy kel] tekinçeni, 
mellynek minden kerekeinek a’ középontra kel] dolgozni; 
mellyben ha az apró, elsö tekintettel kev'és-fontosságú 
nknak látszó kerekek akаdòzhak, a’ nagyoknak is . bajok 
van, ’s {szenved .az egész. Britapn'iäb'an (hpgy fçlytassuk 
vizsgálatímkat) na'gyobb t.álrsalkqdási' szlfbadság „v'a.,n. pn 
îged'i'îe'zfn'xégïé'rjhez hélp x|.le.n.t' leár'lynak; ,m'i'nt' s'ok§mzç:§ 
Ó:r:sjz‘ág'aiban Enropának ; Jdç: miutáyi ,lç'kö.tßl,eztze' magá.tra’ 
'Íçîicsa'pongárs gyal'á,zatoa'il'lak'tartaitik.. Suk .:e'g'y1áb ,h'elyen 
mè 10r111t1а1'1111i a’ dològ, ’s a’yl'e.ány5 nem ç'udom ìniçzsçdà 
'n'ngy 'iszge'rnérem’ korláti között tarçatik; de ''fa'jdalonllpf 
listé; megrontásából valami nagy 'léleki'srhßr:etçís'::@oigo't 
11e1ii çsfńálhak. Val'a'mintè'n'lás годы-11 , .'fe'lzlílç'çeâs': re„1111; 
1111фа11цп$ёаr11 liluça't' eда’ 111s11i13)’ „ещё, 111on1111ni, 11i'e11nyi'1‹а1“1111191i1o1 a?, 111olì11’ ih'ìïza.s,. 
t‘'íŕsa'k 'köìött grqjét q‘v'çèsztïätfg 'a:' s'zё1’аё11és,:141611e4)?! 

12:!' . , '. e 
.' '. '.i Í‘qepulpíìa c_uißápß 11eci11д1шр11а8.-. ,2. . . 

' “1111!‘гчгтзтeчтдяiтт“ЧМ . ' i " "H60 ô'l'íf' 'Äerîynfz’x dades' 
,n.. “В” Е9111"15z111'121111'Ё11й1111i1111ёiхё 1111х11. 
д' 'Cëìilëihiog'y .lerméézzefésën'ßîe'r'ń ke'll.'e'r'le ollygnffgrg'â'; 
lîásf'këŕèrtd'i välak'ivelfm'itnèk' m'i'nd'en`' tekiîntétl'i'en ’à''e'gl.ísîz, 
ëlete'bèn" "meg'taftfìаtáìáa ',f '.o'l'l'y'au'‘ kÍöl-iiln'le’nŕè'lgtöl' t' mel.lyékefeïn.lëelól'é n'el'n'lálèh'aì. Miflykönńyú' 11111111611 
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«думы'„пeны а’ megcsala'tkozás; "shol „мы“. 
melly fölötte lehetne minden tévedének. Ollynn eskü’ 
kivánása mit mindeneaetre csak a’ szerencse’ különös 
kedvenczei tarthatnak nе? meg, hogy se magokinagy 
hátramaradást ne szenvedjenek, se a1. egészre kán“ ne 
háramoljék, hátráltatja a’ moralitást. Ismét: fejteni, pal~ 
léruzni a’ lelket ae'stheticumokban egy felöl; más мы 
nz élethôl, historiából .mimêl tбы’ jól meghányt, össze 
vetetr tapasztalati adatdkkal lenni fölkészülve', és íg 
m’v, okossóg, мы a’ moralitást. r f.-‚ . :u. 

Távol legyen azonban , hogy olta'lmazni akhr'jmìv 
vаgy а’ puszta érzésre hallgatáqt, vagy а’ Mak hnszonra' 
tekintést. Az ollyan érzéssel meg'nem ‘Нашeм; molly 
mindent a' testre, ’s запад: j6lát'érew'œz,, 'l'a‘,jóm rosz# 
ra nézve semmi más zsihármëté'ket nem йmeц' ь’ на‘ 
nm ugy nézi, mint neon .tenti jólétet bátorsůgosító im' 
Фzeтt; а’ szépben egyebet nem lát, mint 'a'nymgot, ‘пeнy 
náhány évzékeket, színek,ufi»g\ìriík, mdzgás, hangok ál 
tal' gyônyörködtet. 'Ez 'а’ frannmwßnmsmus ,, nelly 
Framziaorlzágban a’ тoматы fogva'r a’ eáászári ural 
lkodás’ végeig дымonoй‘, ’s'lnellynek Oabunis' mint phy 
siologus, Destutt de Tracy mint* methyhysivus ‚. Volney 
mint moralphilosophus' v1й'"11:16 liövetôi,. а’ pnszta ér 
zést tette alapjává philos'ophiájáuali,û. In nen'i testi , ha-' 
nem lelki szépröl van' szó; нет ollyam'ól, mi csak az 
érzékeket csiklandja, hahem "mimi: m'élyen'a’ lélekben' 
van gyökere, mi minden megas erérvyekne'kfezülöi, fe 
leharáti , haza irántii szeretetnek alùprnjza'ft foglalja' mal 
gában; de' a' mi'magůra hagyatva l'x'ölnny'en félreviv6f,'` 
mit hát az értelem’ 's okosság’világdnál kell тeгeм; 
а’ mennyire lehet megérleln'r, ’s mi annál na'gyolib ki 
fejlôdéshen tündököl, minél tisztáblmn vilh'gl't m' az igaz’ 
ваша. De más részröl а’ cs'up'a formáléra мигать sem 

.'.i). Lind: Der Saint-Simonismus und die neuere französische 
Philosophie von Fr. Willl. Carov'é. Leipzig. 1831. 

MGCSII (l 
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hagyhatom helyben; ellenállhatatlan tulajdona levén em 
bernek, hogy nézzen a’ következésekre; ’s ha egyszer 
azokra nézni természetünkre tartozik: innen egyenesen 
következik, hogy nem csak néha, ’s felületesen, hanem 
mindig, ’s minél mélyebben hatva vegyűk'gondolóracse 
lekedetinket. A’ csupa cathegoricus imperativusra hall 
gatás mennyire nem elégíti ki a’ lelket, 's mennyire 
természetére tartozik embernek nézni a’ következtésre, 
semmi sem'bizonyítja inkább, mint a' moralitas’ alaptör 
vényét annyira föl-, de épen azért 'az emberi lélek’ ha~ 
tása' körébôl kiemelô Kant, kinek egy nevezetes, nem ' 
őt megemllanem általában a’ formale prineipiumot cha 
racterezűállitásáról Krugnál *) ezt olvassuk: „Der Grund 
durch welchen Kant in seiner Rechtslehre diese Handlung 
- Tödtung'eines unehelichen Kindes-_ als .nich't straf 
bar nach dem Staatsgesetze darzustellen sucht -',weil 
nämlich ein uneheliches Kind sich wider Willen 'und 

“'issen des Staats, gleichsam wie eine verbotne “Шаre 
in den Staat eingeschlichen habe, ist ungereimt, dn ein 
solches Kind, weder mit einer Waare verglichen , noch 
als sich etwas einschleichendes dargestellt werden kann.“ 
Hát ha az illyen tiltott portékák csak ugyan fölneve'-. 
kedvén, ngy néznék a' маты, mint rájokinezve idо 
gen valamit, ’s azt, а’ ho1l']е!@eше,сsа1пá|‹.3’-- Ez leg 
alább semmivel sem volnaъnagyobbgigazságtalanság ezek 
tôl , mint атаъаЁ sрашыóдц Kitetszik azillyenekbôl , 
hogy okoskodásra, van szükség .аж erkölcstudományban; 
valamint az is, Ahogy ha egyszer okoskodni 'kezdünk, 
menni kell míg lehet', ’s a’ szélen meg nem állapodha 
tunk. Ezt kell hát mondani: minthogy a' szülôi hú'séget 
pénzen megvenni nem lehet, ’s külônben is emberi ter 
mészeten alapul а’ házas élet: azon kell igyekezni а’ sta 
tusnak, hogy a.’ páros életre való kedv .ne csökkenjen, 

.- b) Angel". Handwörtel'Buch der Philosoph.WissenscllafhLeip 
' :!'. I . zig. lszs'ïzik. 17551} ' 
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’s tаммы!“ gyermekek’ számafke'vesedj'ék. Вeтхuйit 
llOgy ezt tökéletesen elérni lehetetlen ,' ’s minthogy ázen 
gyermekek közl'il czélirányos oktatlis 'álml va'lnak bizo 
nyosan hasznos emberek: kimélve kell 'аzz ollyanukléal 
bánni, kifejlôdéseket мышцам, sze'gény anyjaikiól 
gondoskodni; nem csаk; hanem azt' 'hozván magávnl a’ 
haza’ boldogsága, hogy minden polczon. ïollya'ńok 41l3e 
nek, kik arra alkalmatosak: nyilva‚kell awk elött. "ii ' 
állani az útnak, érdemök szerint minderl hivatalokêra.' .«. 

34. §. 

Ä Ívalla’sz' e'rzelem ; mz'csoda elemekbo'l graz: e2; 
összete've; míkor, mz'kejwß kell cœélsxerlieu [в]? 

tegetm'? . д ' и, 
Miután a’ ml'ivészeti és erkölcsi. inínyhan a5 szépet'; 

’s annak az igazzali összeköttdtését; 'egyiknek köles'ö'n'ôì 
„мeня a’ másikra elöadtuk , egy máe foтos ¿tairgy пуб 
lik föl elöttünk, t. i. az ugy nevezettvalhís'i'él'zelem".' Еgу 
fôvaló’ hivése, sejdl'tö elöérzés egyimásïvilá'gro'l,üan'ys 
nyira természetére tartozik embernek, hogy valamint a’ 
Иgёт-МЫ) népeknél is lehet a'nnak "többnyirer vdlá'mi 
nyomát találni, ngy a’ legnagyebb sophism'a senilnkos'» 
kodhatja »ki azt'a’ két érzelmet az embe'ri lélakhôl. НЮ: 
kell мыt a’ „мы e'rzést tekin'teni ,ï mint ''közön'ségem 

'r ‘. 

i - ..-. ' 
r 

kincsét az emberi nemzetnek, 's attól meg 'akami en' 
utolsót fosztani, valamint czélt nem érhetö, ugy' маrnий. 
mteneni volna. Nagyobb ereje .van ist a’ természew 
nek, mint minden sophismának.' Hozza bár ez szдит“ 
hasogatási által kétséghe az emberi lélek’ nyúg'odnlmá-l 
паk alapját', ’s k'níltsa azt' esak"képzelödésnekhkipaä 
„и а’ belsö tamil ln'‘vja bizo'nyságul", "s мы! mindern 
sophismát megszégyenít. Was die innere Slimme* sprícht; 
dus taime/it (Не Íwßkwde Seele nicht. Itt ez,. а’ kérdés» 
adja magát elö: valljon ez а’ vallási érzés, mi'csoda eleè 
mekböl van összetéi'e, ’s milionkezdi mnga't ütögetni'ß’ 

. б. 
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gyermekí lélekben? Azt птица a! lélek"fßjlñdésére1 ii 
gyelmezö tçpnsztalás, hogtyza’ gyш-me‘‘ медики is, 
midön a’ mlívészeti és erkölcsi szép' irányában mármeg~ 
мыши" haladt; midön a’ természet,.,muzsika, versek 
lelkét gyönyörködtetìk, ’s az ignzságról, hl'íségröl', há~ 
ladntossa'gról, érzését ’s'fogalmait kitüntetiiq' a’,:föva.lóv 
ruL ’s halbalŕ'atlanewígrólA lelkében semmï. “глазвt (ha csаи 
kivülröl tettlegesen nem nyomatott elméjébe) nem ve 
szünk észre. Okoskodik ugyan afb'gyermek, kérdi..иz 
Оkát valaminek, ennek ismét, ’s l'gy feljebb; de a’ val 
lás’ igazságira még ekkor nem tud emelkedni. 
¿à 'Аz! l'rjá'proféssoŕ Daumer ") amа’ psychologiai ш. 
kintetben'nevezetes Hauser Gaîspán'ól;' hoдy mìбб1iegу 
estve megpillantaná а’ csïl'lagos'eget, elragadtatott, ’s 
álmélkodva kérdezé, ki az ki azon temérdek 1üш oda 
fölrakja, meggyujtja, ’s ismét eloltja? Midön mondtiík 
ne“ , hogy атk szintugy mint a’ nap és hold , tündö 
kölnek „имeю“, azt kérdé: ki tette шoка; Ё'Ыфoвy 
mindig égjenek. Mély gondolatokba merült végre, sem 
mitnnemnlátva, nem hallva. Kevés idö mulva elszomo' 
roда‘, hosszú, de nehezen csillapodható sl'rásrа. fака 
da. „Be kellene l'gy szólott végre) csak két napra is 
zárni аы az embert, hadd látná millyen nehéz az.“ Mi 
ez@ boszú szülta itél'et? Nem! hanem kívánása annak,, 
hogy lássák Щи‘l а’ bezárásnak erkölcstelen „мы. .- Egy 
sugár emelkedett itt föl a’ moralitas’ alaprajzából; ’s а’ 
törlénet egyszersmind bizonyítja a’ nagy összeköttetést 
az erkölcsi érzelem', ’s természeti szépwnfölemelkedett 
között. A’. természet ugyan, ezen esetben, inkább f61 
emelkedettsége, mint tulajdonképeni szépsége által vonta. 
magára Hauser’ fig'yelmét, merl'tette gondolatokba„ ’s 
fakasztotta az említett szavakra; ’s a’ tulajdonképen “gy 

 

' nevezett fölemelkedettet, Burke óta megkülönböztetik 

. Ё’). Beßyuche bei Теме" und Lebenden, von. D. Joh. Heinr`G'ottl. 
" а‘ "Щц. Leipzig. 1834. 31. 1. “И” .i" Imm 

‘ 
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n? маros ёrtЫЬшЬeфте“ 21969t61; ,de czél'uhkra $163 ..any 
hogy a’ roppnnt ’s méltóságos külsö terme'snet, kapcsolat-g 
han áll n'erkölcsi' énzelemmel;'.amazeleáztiemeztféi 
hogy elébbrkii'ejlilc laz alsó fпoют a‘'m0r'aflitánnak 1:51; 
ая..éпe1em , mimbogy a" 'léle'k’ :a : 'öm'ikôs‚ idea'lva '1 1151e- 
melke'dhetnék. Kérdés: a’ tiei'mészet'`töbhszöri :szemlé‚lésegï 
’s lcivált tmlnmányos' vizs'gálása.' által .eljlr'touz'1'f'plna-e ké»P 
söbhen Hauser a? fövaló’ ismemtére''llzMindemhizonynyul,,' 

 

’s minél inkább összekötve .а'‚ sze'p’ és ,fölemelkédettf fo-f' 
gnlmaival , annál hamarább (Афиtt..7o1пa, ?s‚1аппа11’.т1 
gyobb tisztelettel a’ fövaló; ii'ánt. Ki az, ,ki inidöh'a? 'tèl'iz 
mészetä'kebelében nmlat д’: valami kedvesï'elfogódást..nv 
érezne magában? Ki az, kit a’ mgasl'tmt g’svtlszh'tott e?" 

kölœi .érzeleńi a’ vallás’ igazsági irdnt tiszteletre ne’ равszы‘? A’ vizsgálúdásnakyaz ìguznak ösvényén látjuk 
a’vég'etlen tért, mellykôztänk , :'s м 'örökös idea kö'zötv 
'eltdrjedg/a’`sze'pnek mezeján'kfönielebb hozzuk magunklloz 
az iatenséget. Al: die Gò'ttèr:memc/Jz'cñer 'wlr/trein., 'waren 
.lfent'uìeu 'gń'itliclzera Al‚a’ két'fanto'r ,iwi ìeì’kölesii «illite-' 
lem egyfélöl, márfelôl az' elmélked'ée'az igann'äk,,' а’z 
tudományoknak mezején, elözze hát meg a’í'vallás'uta'» 
niçását; пoп két fuml-hul mintße'lem'ekbölf'legyen, ¿isz 
saealkotva a’ vallůsi érzelem.- Am: itéli Heusinger az elnß. 
Нмt történetröl,':hogy böiés’/maga megtartóztatása volt 
Damnrnehlci. nem' mondani az álmélkodó Hauser eм“; 

az isten' nevét. Ó мég nem volt'anual: megas' fogalmára 
megérve; érlelni kellett elöször mind a’ két elemet, hogy 
azokbńl természetes, nem erötetett kapvsolatban, val 
lásos árzés, vallási .fogalum'' származl'msseíln. Állatokat, 
növényeldet kellett vollia (J'gy .itél Hensinger) czélirá 
nyos vezérl'et ala'tt vizsgálni 's ismerhif tanulni'az î156 
nak; minden más úton athens lett wolnal' belôle'. . ' ’H 

Innen hibának kell tertani a’ nevelélhen ат a’ 
dot, melly szerint.a’ még nzó'ln'i alig tudó gyermeknelr. 
sza'jába Маt“ annak neve, ki csak a’ .ssen-int lou 'elöti' 
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'tiínk видy, ,böims,_|'ó~,.a"`1.nint munkáihól ’s szl’viinkbc 
plántált törvényèiböl.'iàmertethetik. 'Neni csak az а’ nagy 
kár .kö'vmtka'zilç ebhöl, .hogy~ész nélklíl .tanultatunk, mi' 
sohn és semmi: asetre 'nem‘ázabad; hanen! и. mart. en# 
nél„termász'etibb,úc ninos 'а’ vauámlanságm. Miért aken'.-. 
juk аzt félteni, minek magvai'benne vannak а" lélekben, 
’s mi kifej'likî‘ 'hizonyns'an annak idejébenn? Kizöldŕt.i a’ 
ve'té'st a’ muh', és: világosmíg;' és ha itt csendesen 'elvár» 
juk az idôtôl ,a'' mi bi'zonyosan' felk'övetkezikymiért nem 
a’nneîelésben? A' természet eröszakot uemszeuvéd, 's 
azmnunkаílatib'an .nennkzabadî megelözni. Ne féltsük: a’' 
vallásnhk'szèntágazságait; kisarjadzanak azo'k, cs,ak gyб 
keretz.v:èrjenek; de ha ай: nem verhetnek a’. kisarjadzás 

. nak lm örú'ljünk; Sehol az atheismus, 'a'»felüleœs, min-. 
denßzentet ztapodó matqrial'ismus'annyira nem ru'àlkodottgi'' 
mint( épenßazokban а’ шапomёоyokhапд hpl а’ lelkißze 
meknek sú'rú' sëtétsëgbôl.,kelle,tt'. világosságrá'vergôdm. 
A’ szabad,' is .fölvihígnsadott Britanni'ában, mérséklettebh 
volt, minft akárhola? materialismus', és Lockek, Adissoà 
nuknßîßlalîkekyBroìighamok fogtak uttftollat a’ vallás' 01 
tülmůiiâáával's ''un ' 'ч' . . u''5":г 'us 
fra A’kétlis'tehi рыжий’), 'az'okossäg, és szentirás egу-’ 

mással: пeш 'eНeпКeшbешё’п; látni, va'ló.; hogy'valar'nint. ' 
nninélélesebb sz.eme vanwalákinqk, íaunál mergyoblu' se. 
gŕfsiâgére'szolgа'‘lna'k»a?y tele- ës microscopiuínok: azonké 
„щиты kifejletitebb okossággal "izsgáljuk, а! kijelen 
tf'äfwí amálinkábbïmeg leszünk. annak fel'séges voltáról 
gys’ízördiïm..Innegl az elme’ pallférozásának лаgy fontossá~ 
g3.'ß:':,'Vallisra,ahézveŕ'iswMinél -inkább vilá'gosudik am emь. 
hвгйiпешъеы; 'mimiekréslrxrel'mjI.atlmllnbbul vizsgálja a’ tör~ 
léh,.ßlîelißl'.:„ rannálinkáhbâmeggyózödik nagy fońtosságáról 
а’ vauási köté1nèk,ßmelly “Ищeтet ad a’ törvé'ny'ekuek, 
mellyipl'ly: jńltévölegrkapnsoljaf össúef:a’nfelsöbb .és al 
sóbbárßndíígket; 1 egyßfödalló? fogal'ma“:alatt egymással. 
Зeнит nem' “ящик ,nagyobb‚ dicsôsëgére n':vallásnak. 
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mint hogy annak tisz'tasága, és ereje, a’ tisztwés erös 
lelki te1iet11é3t6l'` függ; mert csak'az állandó, mi az 01:o5 
ságon alapul. Ámbár'э. o. valamelly nemzet gyш-1i1e111 
idejében, midön az értelem csak bölosôben van, a’ lé 
lek а’ vallu’sra nézve is tévelyeg, és csak lassanként le 
het a’ jobb útrzl tém'teni, miut'fín t. i. tisztábbá té'tetett 
látása; mindazonáltal a’ mint tehetségei fejlödnek idö< 
szakonként, szükség hogy а' vallás is kevésbbé legyen 
érzelmi, ’s z1’ külsö boríték, melly alatt lappang az i11а2 
sa'g, mind inkáhh egyszerú'vé, ’s annál fogva az isteni 
helsö érdeklíibbé, hathaltósabbá, tétessék. épen az er 
röli meggyözôdés czlelelnI'edte. azt, hogy az emberi nem` 
zet’ szükségét, állási magasabh pnntját tekintetbe vevö 
bölcs igazgalók, annyira ищeм, hngy az elme. k1116-’ 
lösen a’ vallá's’ föágazatiru függesztessék. Emlel: 116111t 
kezésében tartják f6 kötelességöknek a’ lelki tam'tok, az 
érzést' semnmellözni el ug'yan; meggondolván mindazál 
tal , ilogg,y,' csa'k a7. tantos -’s а161t111’ôil Штатам,' mi. a’’ 
gondolkodásî kötele által meg van erösítve, nem annyira 
csak'buzfll'tni, mint'Jneggyözni hallgatóikat. Szerencsés 
e11en, áldott iparnnk mái eddig) is,, a’ követlcezése: mert 
meg 'tudják jobben különböztetni azt--mi im enlheri ten 
mészeten épl'il, mi nélkl'íl а’ vila'g' el,nem lellet, mi olly 
szoros kaposolathan áll az erkölcsiséggel --.. attól, mi ha 
rendíthetlen volna is alapjában, nem „быть аnу 
nyirw szükségeinkben. Иgy tartják amaz elsöt, mint alup» 
ját a' status’ boldogfságának;..mit e’szerint, ha valaki ne 
vetségessé akarna tenui, arról, mint az emberi nemzet’. 
ellenségéröl kellene gondolkodni, a’ midön ennekelötte 
némellyek az elsíinek fontosságát au ut'olsóéval összeza 
vnr.uik. Yalamint ngyanis az emberi .testben, minden r6sz 
nek megvan ugyan а’ maga rendeltetése, ’s ninos egy is 
mellyröl 1izl elmélkediink; ,пe:б1кé!etes1tsй1! lelkünket; 
de vannak azért'ollyan (Напuток,'ше11yelспе1ш1sпiore:е 
leginkább lelket emelö, legszükségesebb: .így'vom а: eш 
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liteit âgazságokea nézve а’ dolog. Azok’hyomassanak hzit 
he különösen a’ lélekbe, mellyek összekötik.a’ .földit 
u' mennyeivel, az embert az istennel. Mert hogy Augus 
tinus' szavaival éljek: „Вeнgаt nos religie omnipotenti 
Deo, 'uhde religio dicta creditur. (De vera religione c. 55). 

. ' Mielött elhagynám a’ vallás’ tárgyát, meg nem áll') 
hatom, hogy egy nem kis fontosságú tárgyat ne illes 
sek, elôször is ide l'rván Krugnak azon szavait, mellyek 
felyebbremlített munkájában (3. K. 459. l.) olvastatnak. 
„In der wissenschaftlichen Anordnung des philosophi 
schen Lehrgebäudes muss erst das Gewissen mit allen 
seinen Anfoderungen an den Menschen vernommen wer 
den, ehe man dieselben als göttliche Gebote betrachten 
und ihnen dadurch eine höhere Sanction ertheilen kann. 
Die “Tissensehaft will natürlich erst das Gesetz kennen 

lernen, ehe sie nach dem Gesetzgeber fragt. Sie bezieht 
dann auch die Achtung, die sie für das Gesetz fodert 
auf den Gesetzgeber; und so verwandelt sich von selbst 
das Moralische in ein Religiöses.“ Én ugyanis itt a' тёт 
vényen (Gesetz) csak a’ moralitás’ egyik factorát szere 
lem, noha tudom hogy Krug mais értelemben veszi, ér 
teni, t. i. az erkölcsi érzést, ’s ennek kifejlôdésének 
meg kell természetesen elözni a’ vallás’ tanítását; de 
mikor Inár а’ másik factor az okosság mellé férkezik, 
’s az érzelmet világosi'tja , tisztl'tja , regulázza: ak 
ker, .rendszerint az okról okra lépö lélek terjeszt már 
maga 'ele’be valami igazgató eröt, már akker kezdi az 
elszórt eröket fölvinni bizonyos czélra; kezd lenni val 
lása. Ekkor tehát együtt kell emelni а’ lelket a’ vallás’ 
és erkölcsiség' irányában, hogy a’ kettô kölcsönösen 
hasson egymásra; mert az okosság mind а’ két úton csak 
okosssíg marad, és а’ practicus vаgy cselekvö okosságot 
(praktische Vernunft) а’ szemlélödötôl nem kell külön 
szakasztani. 'ßölesehl'len látottt. itt sok й]аbbа1:па1:,'а’ tn 
dós Melanehthon Fülßöp, ki eze“ lnиnliiljábal`l.: Quid com 
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tinet haec pars philosophiae, cuius titulos est de anima@ 
(137 1.) igen psychologiai módon l'gy fфeй ki magát: 
„Sciendum est, divisione intellectus speculativi et practici 
non signilìcari diversas potentias, sed unicam potentiam 
intelligent'em.“ Látniva'ló innen , hogy ama’ fontes ker 
dést: a’ morált kelljen-e tanl'tani vagy a’ vallást, csak 
ugy lehetalaposan megfejteni, ha sem а’ morált a’ re 
ligio fel'et't''annyira fölemelô kantianusokra, sem a’ reй-Ь 
giet и‘! e’ rendén sürgetö dogmaticusokra nem hallgatván; 
а’ lelki fejlôdësve'figyelmezünk’. Forgolódjék bár ollya 
nok körŕil az okosság,'melli§1ek n'incsenek szoros össze 
k'Öttetésben az erkôlcs'i'séggel, mint péld. mathesis, ter 
mész'ettudoniány; fòrgolódjék ollyanok körlíl, mellyek 
a’ historia’ mezején az' emberi nemz'et’ menetelére teszik 
figyelmetessé, ’s lát'tatják vele, miként 'halad minden 
nehézségek' daczáraaz emberiség, sz'emléltetik а" meg~' 
hasonlás' тosz kiövetkezés'eitz'. mind a’ két úton el kell 

мы jutnia'egy 'olly' föerö fOgelmá'i-a; mell)r felette van 
a’ puszta tn'ìifténetnelc',' lelk'esit, ‘igezgan mind a’ két líton' 
эпопeи: ismeretei ‚этими-“швы érzésére, annak 
magasabb папуt admik. És ha a’ me'thesis, természettu 
domány, nem láttatják 'is vele a’ rosz erköl'csök' siml 
mas имевшим mint. a' historia, fényt тeтek azok 
az erkölcsi törvényre is akker, midön az örökös Мeж“ 
tisztábhan szemléltetik. 1 ~ 

. 35. §. 

Tekz'ntet azen módosz'tásolara, mellyeket a2; ву 
hajlat 01:02; a’ mesterseigz', erkò'lcsì, eallásos ё" 
яе’те’дде’ц men'nyz're szükse'g azen módost'ta'so 
hat szemò'k ем” tartam' e’ törvënyhozóknak kor 

mányzo'knak .9 i 
Нeт ki's.fontosságú dolog a’. psycholegusre ne’zve, 

lekintetbe venni а’ módosl'tásukat, .mellyeket az éghnj 
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lnt okoz, a' szépmesterségi, .erkölcsi, 's .vall‘is'os ér- 
zelmekben. А’ meleg különösen ат idegekre dolgozván, 
heverésre kéит‘, mellynél nincs nagyobb élesztôje a’ 
képzelödésnek. A’ déli gата; vegetatie :ruinden 'oldaL 
ról w'onja magához az érzást; innen u’ napkeleti .pвeт 
buja, iМаgам, mint 'az ottlmi természet. Ott a’ hatá 
ron könnyen и“ 'rontó .érzéseknek korlátra van szüksé 
gök, mit a’qpsychnlogus. vallásalapítók, törvényhozók, 
használtak is eleggé .czéLiolinalz elérésére.„Sehol sem volt 
afvyаllás olly. eg.észet összekötö szent kötelék, mint 
keleten, .és a’ de'spotismust különösen innen lehet Шиnа. 
gyurlizni. 'AL délitartományokban ugyanis, ugy,látszik 
eleitôl foду/а, кьeььдащoьь módosl'tással, despotai и)“: 
az igazgatás. Ugyauezt.luon,dlratjuk Ásiánakszáraz földi 
tartományiról , Africáról ‚. Carthage; .es Cyrenét ,kivevén„ 
és még Aegyptoinot, r‚nglly'nplsóbgnkivált a’‘gongszlen 
vôk’ vizsgálására néuçe‚határokközé,,Wllla.ůorítva al 
uralkodó’ hatalmaìfs Faleonner’ megjegyzésegszerint.a’ 
beleszólás (interlocutorig) ;a’,r,eplicu,-1 duplica -. triplica, 
quadruplica, . a’ felek’wrészéról dllynjämçretesz ММ, mint. 
na'lunk. ") Ez a’,d,éli. tartományokbßn olly, kôköneéges 
despotismus könnyen kimagyarázható a’ psyehologus elött.. 
A’ .,szép’ iránya'ban t.úl a’ rendén eleven képzelödést, az 
elnyomni törekvô czél', o11у'1e11й1‹ö‘é11e1‚, melly nélkül 
amaz el nem lehet, magához kapcsolja, gyöngédeden 
ugyan elôször, de a' mi lassanként olly erös kapcsolat 
“а wink, 's menyböl мы‘ 'olly sokféle kötelékek ter 
jednek el mindenfele’, me’g 'ё’ kiilsö magaviseletet, $2o 
kást, rendtartásokat is annyira..összefi'ízik, ’s egymástól 
fiiggökké 'te'szik, hogy csak„'igen csekély . eloldozások 
történhetnek az egészuek fölbomlása nélkül. E’ szerint, 
ha neln eszközetlenül isi; tesz а’ forró éghajlat vala‘nit аi 

i ~s ' 
/ 

 

.` "y l. Falconner. Az 'égha.'îlat’ "still be'fo'lyá'suiŕölÍ ui'lélek’tehets’é 
geire. FortLJD'r. Csorba'ìóebéf. ï’''f ' " ' " z " " 
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despotismuua. Нem шт ugynn au is.tagadni,»hogy 
Ásia’ belsô része eleitôl fogva.igen кiаgy orsza'gokm volt 
‘тoszна, melly kedvez az önkényes uralkodásnak, va 
lamint a’ tartomá'ny’ sikságn, мнy nem veщet gátot az 
ellenségnek. De ezekben legi'eljebb is csak mellékes oкät 
kell keresni az elnyomntásnak. — Másnak. kell ott min' 
dig fô szerepet датам. А’ segéd mellék okok lehet 
nek azonban sokî félék. Ígya’ termékeny tartonlányok’ 
lakosiról írja Hippocrates *),. hogy azok henyélésre haj 
landók , puhák, és k1'i'1.ömsé¿,°*esen. despotismus alatt élök. 
De ez nagyon' határok közé szorítva, ’s csak bizonyos 
körülmények között igaz. Hol hajlandóság a’ mestersé~ 
gekre 's tudományokra éleszti a’ nemzetet - nem а’ has 
úr egyedlíl, ’s van felsöbb a’ physicai jólétnéla. ott a’ 
bôség szorgallnat, a’ Szorgalonl.' bôséget szй}, .’s egyik 
al másikat elômozdítja. Spanyolországot els'zege'nyl'tették 
az americai gата; аrапyhапyё!<.- mert nem volt ösztön 
szorgalomra; Angliát ellenb'en fölemelte a’ spanyol caná 
lison oda'folyt americai kines , 'mert tüzelte többre a1. 
elmét, ’s volt miért iparkodni. És bizonyosan, ha az új 
Leviathan’ irójának kivánsága szerint, a" jelen száти!’ 
elején , általengedte volna is Spanyolonszág A.ngliának 
Perut, elly czélból, hogy az ottani gazdag .bányák’ arany 

. ja , megcsökkentse a’ brittus ipart, tunyává tegye a’ nem 
zetet,.’s a’ parlament’ erejét megtörvén, Angliát a’ vá; 
lasztás’ rendszeréböl az egység’ systemájába 'tegye .áltah 
ez csak ugy történhetett volna meg, ’s ugy.:eshetnék 
meg valaha , ha Britannia a’ real tudományok helyett, 
snépmesterségeket ápolna vesztegetôleg, .’s `az igazihe 
lyett а’ szépnek tömjénezne. Innen a’ déli népeknél is ezen 
eltévesztett irány, ez az általábnn v'éve inkább 'érzelemre 
mint értelemre hatás,'szülte а’ despotismust, ez a’..ki9 

.H 

... '., ‹ ...pn-__... ..... ., . 

í"'l ll¢`"árŕé..arluis ы ‘oт. .' f .- —. . .x д ' :IH: 
s 
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csapongó „мы érzéseket, ez a’nfanatistnus‘tünég'melly 
különôsen keleten lobogtatta fáklyáját. ' "111W "3A 
. А’ hideg, kälönôsen az izmokra бывший‘, 1:o1’1114 
tok között tanja a’ képz'elödést, ’s ат: inkább vailó'tuI 
dolllányokra'vezérli.' .Innen a’ nagy kíilönbsóg а’ (161i63 ёз‘ 
szaki poesis. között; ez utolsó nem pompdsan raglyogóh, 
hanem komoly, mint az' ottani természet.' Czélja histo-i 
riai tdrgy ; .énekeik istenei'knek' ’s höseiknek тeне1t fbgà 
la'lják magokban; kópzelôdések mórséklett leven а’ szep’ 
ir‘ínyábnn, nem ragadja az el öket annyira. Munkás 
e'letök, barátságos nyájaskodások, vitézs'égök mint tislz~ 
ta tükörben Мая": kôlteményeikben. -- Rendesen kevéshi 
bé adja 'magát járom alá .mi éjszaki, lnint a’ de'li nep; 
’s azon kötelékek, mellyek délen, a’ mñvészeti ’s valè 
l'risi kics,apongó érzéseket, az uralkodó’ ezéljának meтe 
leliöleg màgokhoz kapcsolják , éjszakon kevésbbé'hódl-ß- 
hetnak. ,A’ délie'k a" szépnemheZ, gyermekhez, véreä 
temperamentulnaakhaz hasonll'tanak inkább; uz éjszak'iá 
ak a’ cholericum és melancholicum temperamentumot'tünà 
tetik különösen elö, honnan a’' törvényhozórkra nézve 
fentes plychologiai „gама következnek. "l 

Figyelrnet érdemlö még más neme a’ módosl'tásnak, 
mit 'délen és éjsznkon vesz 'magára a’ vallas. Indiában 
munkátlanságba helyhezi a’ képzelödés a’ fövaló’ töké 
letességét; ellenben az éjszakiak szüntelen való lelki ’s 
testi» foglalatossa'got tulajdonítanak isteneiknek. In seinen 
Göttern маме! sich der Maurel'„Schulen Zamoixis és 
a’ szász Odin ezt tanl'tották, hogy mindig hadakoznsk, 
’s barátságosan .iddogálnak a’ más világon.' А’ forrógág 
tól annyit szenvedett déli nép tüzes .poklot képzelti; a' 
hidegtôl sanyargattatni szokott éjszaki, hideg pokolba tet 
te általn’‚roszakat, hol azok szüntelen fziznak, éhez 
nek szomjúhoznak. Az indus, hust vallásánál fogva nem 
eszik. Illyen törvényt akarni fölállitani éjszaken [югу 
lnértékben psychologiátlan volna; délen:.ellenben, hpl 

l 
o 
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a’ növények is eleget tesz'nek a’ táplálás’ szükségének, 
nem keveset teszi azon törvény а’ nép? békés cheiëaetî 
rëre. A' Наш-oт? életet meleg tartományoknak szúltuëk'.' 

' Örömest hever ott nz ember, hol a''forr'óság arra'hl'vja; 
a’ mosódást, fürdést éghajlati.tpkintetböl'gerannsolja, a’ 
„шт; - шьнштядёпччдщдддчёччтк „атм 
Elem Mohéli':ast тины *im ток «Nr.lngnnßfeiiß 
mißt fdmönïabw es'miwídkezhlfeis Mivénsekeàßë'fseëi 
Wfämkß‘zlélekmdveäeiì .ff’ffäsbói sßárwazaßeknek kell 
felsietß'iëek a' 7S, si hel'e?. *öfvéwhwöls штатнoм: 
Ъ6!.‚,ш‹\1а1ё ..né/m- à". темпа‘ гтштiтёoёйё‘айщ 
éslw'le‘ #kabylie'vee ,éghajlßfp .bel Member’ rendete: 

te’sének .meg nem felelhetne- Japón’ lakosi péld. lrûlößböz-«k .emmene new@ www» .Ama 
zok mint vad, engesztel'hetlen, 'vélysanomjlizo nvépmugfyg' 
{eысшek le; ellenben az utolsók'.jóerkölcsâk‘ çgyenes’: 
ségök, és elnber'szeretetök:iíltal,,niegokat mindigilnegkii-g 
lënbömtrébmlwm дчтшьттмттмы! 
ш“ вe°в‘г-. .ßetï'èßéselsâëtfslëüßì..láá@ ,mi “9er .eil 
лagy különbséget, 'mint meg.Montesqnipd'f):isnvelte., 
nem annak, hanem а’ F oe’szeh’d vellásának, m’'ellx, :mgm 
türedelmet kiván`, ésa’ növénynyel eflésn'e'k, .knllttn:lpjdç; 
nl'tani. Csak .psychologusnnk kell ‘eщё ДepцЕдЧЁщéчх 
adónak, mérséklett, ’s helyes irányhkapnak. a’ìlélelnïter*y 
hetségei, 's köztök a’ legszebb harmonia fog щ'днщфйд 
A’ mathematicai éghajlatról különbözik a’ Рhудщддщ 
ismét tekintetbey kell venniôk a’ СБЕУЁЁЦУЬОЪЫЁЧБЁЫЪ'З: 
nemzet’ nevelôinek. Egyik országnt külsömmásilmb beylsů. 
kereskedésre teszi a' természet alkalmatoss‘i;` egyikf,l.i’e'l,fj 
bányái vanmlk,',t másik gabonával, borrel щьщшeщд. 
dik -t itt .an egószség'nek 'ártalmas mocsáeok,` mqttsm'ligg 
или’: “Wlilßkz 3.1* „ мы): 

.|'.' :.’ 

iu'flßápńlß ‘Nihil XIV: t'.hali- l5. i' ' ' .: :i ‘î 
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36. §. 

Az emberz' le'lek' „agg ereje a' kedvetleu e'ghaj; 
latnek {в paŕancsolhat. 

'Hogy mindezekröl nem kevés ,ffgg'a’ nemzet’ 'k1 
fejlôdésére, lelki' munkálatjok’ módosl'tására , gazdagsá 
gára' ’stl). tagadni nem lehet; noha (mi а’ psychologus 
elött nngy fontosságú doing) olly „agу ereje van az emi 
11el-i léleknek, hogy felette kedvetlennek kell'ott lennî 
uz éghajlatnak, 1io1 аz'а’ külsô tárgyaknak nem parnn.z 
csolhatna. Nem azért emelkedett Britannia nagyra, mer: 
tengerrel van körülvéve, hanem azért, mert а’ kebelé' 
lien régótn rejtezö sznbadsági elemek (mellyek szerinf; 
áz '136 Henriktôl MOOban adott s'zabadságJevéltöl foша 
hir az' a' nemzet bizonyos jogokkal, és* meg az 6n1115.5 
nyes hatalmú 'VIIIdik .I’lenriknek"s Erzse'hetnek i1101611- 
ben is volt 'ott tekintete 'a"'p:al’lan.le:ntumnak) nem gyen- 
gl'tlethettek meg sohafhanelne'leté't tenyésztettek a’ .n'em 
zetben; Francziaorszäg ellenben jó helyhezetének nem 
tudfa hasznát venni,' mert'hiáv'al volt szon szabadsági 
elemeknek? ’s csak késöbben szülhetett ott, 'аz 'angel 
szabadság’ látása, a’ hrittus l’rók' munkáinak, kíïlölrŕF-ï' 
sen á* Locke’ igazgata'sról irott" munkájának elterjedésià',z 
új ideát 11’ рo1i'ticz1ró1. Аz angel szabadság más 'körülmëf 
nyek között is,nem. csak‘tengeri e'rô'ál'tal,. bizonyosan' 
nlegtermette volna jóltevô gyiimölcseit; ellenben azotr, 
szabadság nélkü'l¿,z„a’ legter'mékenyebb földnek, az aran'y" 
bányáknak sem tudja a’ nép illendö hasznát verini."Minz-i 
denek fölött szükse'ges tehát, az igaz’ irányáb'an nevelńiä’ 
fejtegetni аz elnberiséget, ’s аzt elmulasztani ann'yitte's''z'àï 
mint e.’5 köz jólét’ alapját nem venni tekintetbë. ' Innen' 
kötelessége a’ statusnak czélirányosan érlelni 'a"lelkekei"? 
’s vinni elébb a’ már vila'gi, vagy szoros értelenben 
pénzbeli tekintetbôl is, olly nagy adóval fizetö, t6k1610 
tesség felé. Mennyivcl többet fizet, péld.'|nost a’. sokkal 

Í 
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szabadubb franezia, mint a’ llizzadás elôtt Битыett volna. ' 
.- Csak pallérozott nép; csak az, mell'ynek kebelében 
virágoznak a’ mesterségek és tudományok, gyözheti meg 
a' nagy fizetést. Örökös igazsa’g. fekszik a’ kôvetkezö 
szavai alatt Montesquieunek: „On peut lever des tributs 
plus forts à proportion de la liberté des sujets, et l’on est 
forcé de les modérer à mesure que la servitude augmente.“ 

37. 'Ё. 

А’ haladás деть’: тердвдiфе’ёе е'тёвтпед ,' .czi'ílì-. 
уйму/‘Мин ’s ka'ros ezt tò'rekce'se'beu. akadályoz~ 

.1 tabu'. 

Mozgásnak kell lenni mindïenüt’t e’ természeti és erf 
kölcsi világban. Мéд,Р а’ despotismus alatt nyögô nemze-. 
zмek sincsenek egészen Ímozg'fis 'nélkül; `mi nyilván bi 
zonyl'lja, hogy elöbbre hal‘l'dáslrendeltetése embernek. 
Ezen haladásnak ninos nagyobb ъ@э11eli,s113e-.|?;iк1& iу ellen 
munkálat, а’ reactie; melly атмt щìп11eд módon nyom~ 
ja, akadályoztatja, részszerint ellenkezô'tanítás, okta 
tiis,' а’, világosság’ gátlása áltаl; részszerint eröszakkal 
is dolgozván ellene. Ан hiszi ez a' szomorú reactie ta 
lán, hogy a' világnak `1o111) а’ régi,.mint az új. Ez egy 
volna а’ legpsychologiaitlanabb maximák közül , ’s nem 
vesд tekintetbe, hogy az ember, végre csak. ezredek 
ziltal hajtható tökéletesség',lnagvait hordoz'za lelkében; 

' valamint аzt sem ho f nzért volt eddi lehetetlen а’ tö. a g) g . . . 
ke'letes status’ eszméjét megközell'teni , mel’.t .gyermeki 
korban .é'lt' дz emberi nemzet, ’s temérdek tapasztalati 
adatokra' van 'még szükség, hogy azoknak összehason 
lítása által tisztzibb fogalmakra vcrekedhessünk. De mind 
e’ mellett is hány elí.iitéletek'enyésztek‚ el? lníny líj nagy 
fontosságú fogalmak vertek gyökeret? Аzt hiszi továbbá 
e’ rcnclio, liogy az' eìnberllen nem ,az idea, lmnem ön 
sigg “тìк, mikor u’ régit mêgakai'ja"változtatni; De 
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ezt: általában nem álll'thetjuk; mert hasolcszor'az érde 
kek Вeшeй}; is'' el e’íreformálás’munkáját, a’efon'ást 
:n.élyebben magában' ez ideában találjuk, n'o'ha a’ {Мyд 
шаъадш ollyan formát'vesznek többnyire'magokra azon 
törekedések, mintha az önhaszonnak vадy fапайвппп‘ 
nal: kútlîejéböl 'мешай volna: eredetöket. Így volt neve# 
zetesen a’. deluge’ ker’esztéemvullássaly’s az ecelesiai 
reformatióval; de azért inind а’ kettö az ideában gyö 
kerezett. lgen nagy fontopságlí dolog, fôképen а’ f6 he 
ly,eken й161‹пe.!;ì1ашio1:,'ho313zo‘; két., az emberi nalef 
het’ 'histori'ájáhàil epoc'hát'üok'oz'ott.változáshan, al reactie 
щиты ' szen'v'ede'tt. щeй rievëez-eies`még, a" jelenkôá 
runkban mind inkább fejl6döz’`î»olgári szabadság’ ideája. 
Látni való, hogy ama’ boldog sziget’‚keskenyhatári мы; 
ezen eszrne nem szorl'ttathatott., hanem elh'atott ,a’ con-. 
iinensre, ’s faíjdalom!. a' reactie’ örökös tanńságár'a, erö 
sышкаl rontott ki, fanatismusra, kétségheesésre 'al'aeso'.-' 
hyodott'le, ’s a’ trón' ledöntésében, e’ királ'yi név’ 
bemo'cskolásëibanftörekedett 'mng'rit: lnegvalósitani. 'De' más 
helyeken is'..gjf'ôz'öttjaz idea" .el-eje. Sok nemet statusok 
ifye'rtek id'ö' szerinti cons’titutiökat; könnyeb'bíttetett n’ 
szegénység’ terhe; nagyobb szabadságot nyert. a’ józan 
ok:osság; a’ polg'ár1i jo'goknak „шаман függetlensége töhb 
német statusokb'an törvényesen meghatároztatott. .Noha 
rnás' országokban nem érhettek ekkoráig czélt afhnsom 
ló törekvés'ek; .ott'isy'nlegvamlzak mindazáltal az.'id'eák, 
kif'ejlödneli. klës’öli.ip’eńi, ’s erejöket,tágasabh körben is 
teŕje'sztendik. "'“fwïîf' ..:f ‚ ' , ' 
"' , 'A’ pol’ltii’zánhlii"ligrlloztàtni kell a’ reactio' ïrendszye, 
rét, me'ŕtzzha‚.'ìl’ëliimizsï az czélját, szakadásokat,’s ollyse' 
hekel" - j'iri»ï»l1î'y'èl'¢ "n'eliezen vа’gy soha seln g'yógyulfh 
hak be'. L'V’al'a'nlint tovlilíbá a’ reformálás’ rend'szere élteti,' 
émeli lépc'sönkéilt"'s..tökéletesiti az'yemljeri 'neт'имet';9 
(i3)’ az elfeilhàtás Ine'gfoszfja; a’ ynépeli'e't .energif'íjokt'ól,' 
halálos lethargiálràmeríti," .csu'fjií'vá 'мsй azìol'rat:Jui’,'lial.. 
,mi .L ' .1». ‚ ьу'ьшътш. 1.a. we... .... ‚ ¿. к 

 

и. 
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lérozott statusoknak. A' reformál'fis nem megy egy úton 
a’ reactióval; amuz is okozhat ugyan kicsapongásokat, de 
'kisebb mértékben. Igen szépen, csendesen lehet vinni 

‚ , Q . . , a’ reformalas’ systemáját. Mlllyen békesen ment az eccle 
siai reformatie eleinte Németországban, mfg a’ tüzes re 
actio folyamatát meg nem zavarta. Föllázadt-e аz újahh 
idöben a’ bavariai, ’s würtembergi királyság, a’ weimári, 
bádeni, nassaui herczegség azért, hogy polgári alkotá 
sokban nagy változás történt? Söt nem az-e természeti, 
hogy épen azon reformálás nélkül tiörténtek volna, ugy 
mint Nápolyban, Spanyolországban, véres megrázkodta 
tások? Boldog kormány, melly ezt átla'tja, ’s nem igyek# 
szik földi hatalom által nyomni el azt, mi épen azért 
elnyomhntatlan, mert mennyei eredetú'. Nézzük meg a’ 
nép’fejlôdési fokát szeme elôtt tartó angol ministeriumo't, 
millyen elörelátással, ’s bátor kézzel szabott az, 0z151-’ 
nak megfelelö irányt a’ rohanásra kész vl'znek, melly 
másutt könnyen elborl'thatta volna a’ nemzetet. Az em.- 
heriséget se’ nem sietve, se’'nem késve vinni elébb 
kifejlôdésében; ez a’ politicának legföbb ’s'legnehezebb 
kötelessége. Hol a’ csomót ájabb csomókkal nevelik, ott 
csak N. Sándor’ kardja oldhat. — Czélirányos oktatás, 
felvigyázás az oskolákra , figyelmezés a’ nép’ uralkodó 
szellemére, ezek készl'tik а’ czélt, ezek szolgálnak zsi 
nórmértékül annak végrehajtásában. De, hn'la az égnek! 
megtanulták már szemök elôtt tartani а’ fôhelyen ülôk, 
hogy а’ történetek nem körben forognak, hanem halad 
nak szüntelen, ’s hogy az emberiségnek, ha mindjárt 
tekervényes, és sokszаr visszatérni látszó úton is, kö 
zelebb kell menni rendeltetéséhez. Szintugy .alatta van 

 

az erkölcsi mint a’ természeti ‘Мág az örökös bölcse. 
ségnek, melly mindent rendel, és igazgat; ’s miképen 
itt kiront erövel is а’, tú'z, ’s нzt el akarni nyomni sen 
kinek eszébe nem jut; úgy amott is feljön annak ide. 
jében a’ nap, szerte oszlatja а’ földi ködöket, örömérc 

Moos'l. 7 
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azoknak, kik szeretik a’ világosságot, ’s маk мышц}; 
szomorúságára, kik a’ sötétségnek, mint gazdag kaluab 
tal fizetö tôkének örvendenek. 

o 
3s. 5. 

.Micsoda ‘Ион kell az emberz' lelket az z'gaz' me 
z'eje'u .fejtegetuz' ’s tò'ké'letesz’tnz'? А’ Íu'- e's beha 
to' ero”. Mellgík e'rdemel elsóbbséget; mz'ke'pen 

kell e' де’! ero't gyakorolní? 
Miután az igaznak nngy befolyását a’ nemzetek’ vi 

rágzására ’s boldogságál'a érdekeltük: az a' fontes kér 
dés adja nmgát elô: valljon micsoda úton lehet és kell 
az emberi léleknek ezen fontos irányát fejtegetni ’s tö 
kéletesiteni? Itt is az emberi lélek’fejlödése szolgálhat 
vezérfonalul. Láttuk feljebb, hogy а’ gyermekben korán 
kiadja magát a’ léleknek kifelé ható ereje, tanulja is 
rnerni a’ körüle levö lárgyakat, azoknak neveket ad; 
а’ befelé ható пheм; késöbben jôn meg, itöbb évek 
kivántatván arra, hogy а’ nevendék a’ tapasztalati ada 
tok felett elmélkedjék, több fogalmakat egyesl'tsen, ’s 
l'gy egységre igyekezzék eljutni. Ellenkeznénk a’'ter 
luészet’ törvényével, ha ezt a’ természettöl magától ki 
mért útat nem követnök a’ tanításban. Szedjen össze elö 
ször tapasztalali adatokat a’ gyermek, gyüjtsön anya 
goкаt magának, mellyeket aztán a’ beható Vagy relie 
сына erб rendeljen el, ’s azoknak összekapcsolása iЯtа! 
h.ozzonelä fogalmakat. Valamint а’ szövöknél fonalak 
„ах; kell lenni elöször, és csak azokból hozhatja elö а’ 
szövö tehetség a’ szövetet, mint új szüleményt: ugy a’ 
léleknek számtalan egyes fogalmakra van szüksége, hogy 
egységet, több fogalmak’ egyesületét származtathasson. 
Hol elegendö anyag nincs készen, ott a’ legderekabb lé 
lek sem munkálhat; szы‘, sovány teremtménye. Ezek 
a’ lélek’ kifelé ható ereje .'iltal gyüjtött materiálék te 
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szik alapját az ismereteknek; mit jól látott az elmés ré 
giség, midön а’ kilencz Musát, nz emlékezö tehetséget 
repraesentáló istennétòl, kit Zeus megterhesl'tett, sza1r 
maztatta.' Ma is ez а’ Mnemosyne elsö szülöje a’ todo’ 
mányoknak; ott van azoknak kezdetök. --- Valljon mi 
módon lehet legczélirányosabban fejtegetni ezt a’ kiható 
eröt? F6 dolog elöször is arra vigyázni , hogy ez, a’ meny~ 
nyire lehet , a’ maga tiszta kifelé hatásábnn tartassék-meg 
eleinte а’ gyenge gyermekben. Hadd tanuljon ö elôször 
csak mechanicai módon; az n' mesterséges olvastatás, syl 
labisáltatás természet elleni; megnehezl'tiaz útat. Tanul~ 
jon elöször betüt rajzolni; l’gy könnyen rákap annak, mit 
leirt, olvasására. Számtudományt tanl'tani korán a’ gyer 
meknek, visszafordult mód: mert az arithmetica befelé 
lrató tudomány; nehezen tanulja a’ gyenge lélek, melly 
a’ körülötte fekvô külsö természet’ tárgyaival kiván is 
merkedni. Minthogy azonban a’ valamire való nevendék 
már három négy éves korában szokta holmi jeleneteknek 
kérdezni az okát, 's e’ szerint ütôgeti benne magát ama' 
mennyei szikra, а’ gondolkodó tehetség: ezt is tekintet~ 
be kell valamennyire venni, soha nem feledve azon. 
han, hogy а’ kifclé ható erönek, a’ befelé hatótól 'nem 
szabad gyengl'ttetni, vаgy nkadályoztatni. Fontos dolog 
továbbá, hogy kedve legyen valakinek, már akár gyer 
meк akár fölnevelkedett, ahhoz а’ init tат11, vagy is 
merni kiván.'Mert а’ figyelmezö erô az, melly benyom 
ja a’ tárgyaknt az agyba; а’ ligyelmezés pedig semmi 
által inkább, mint a’ tárgy’ érdekessége által, elö nem 
mozdl'ttathatik. Innen a’ külsc'i tárgyak (mellyekhez ter 
mészettel vonatik eleinte a’ lélek) felette‚hamar' meg 
ragadnak а’ gyermek’ elmefjében; а’ nyelvet pedig ren 
desen kedvetlenú'l tanulja ’s hányat csñmörtettek meg 
korán, holt szavakkal, mellyeknek semmi kedvességök 
nem lehetett a' gyermek elôtt, minden tanulástól. Ta 
pintani, látni, hallani kiván a' fejlödö organismos min 

7 i 
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dent: gynkorolni tökéletesl'teni kell hát а’ külsö érzé 
keket, ezeket a’ lélek’ conductorait, és még a’ járás’, 
szaladá's’, emelés’ ’sth fngalnmit is luegtestesl'teni. 

Ma'sik tehetsége а’ léleknek, a’ reflectáló erö, 
melly az oktalanok felett fölemel bennünket, ’s melly, 
embernek olly nagy fontossa'gú tulajdona. Nincs ennél 
fogva érdekesebb psychologiai tárgy, mint ezt bövebben 
ismerni, ’s tudni az ‘На1, шeПyeп kifejlôdhetik. Ves 
sünk elöször is rövid tekintetet а’ tudemányokra, mert 
azok а’ lélek’ szüleményi levén, midön vizsgálatunk ala'. 
jönek, tulajdonképen magát a’ psychét vizsga'ljuk. — A' 
tudományokat általában vagy inkább ki- vagy inkáhb be 

. felé hatóknak mondhatjuk, а’ szerint, а’ mint az inkább 
ki- vаgy inkábl) befelé ható tehetséget foglalatoskodtab 
Зак. А’ historicusnak számtalan adatokat kell összehal 
mozni fejében, hogy egységre, valami politicai i82lzs555 
r'a eljuthasson. A’ legnagyobb elme sem tehet azen a’ 
lnezön alapos ismeretekre мы't , ha elébb kif'elé nem 
hatott lelke, ’s a’ történetek’ folyamatával meg nem ba 
rátkozott. A’ természet’ vizsgálóra nézve hnsonlóan van 
a’ dolog. Vegyünk föl egy Linnét.'l milly halmos fogal 
makat kellett az érzékek által összegyüjteni agyának 
a’ természet’ országában, пи}; rendszerét fölálll'thatta; vagy 
lnennyi állatot ismert meg elébb Cuvier ,' mint azoknak 
számlálhatlan sokaságát két 'f6 szakaszra oszthatta. Ha 
soulóan mennyi tapasztalati adatokelözték meg egy Adam 
Smith’ halhatatlan munkáját. »- A’ mathematicus ellen 
hen befelé irányozzaäiniudjárt kezdetben lelkét azon 
ideák felé, mellygk egyenesen magából az istenség 
bôl ‘шин: eredetöket; a’ mathesis tehát per eminen 
tianl befelé ható tud'omány. А’ logicus hasonlóan befelé 
hat; de 'czéliát hamar eléri, ’s nem fekszik elötte olly 
végetlen tenger, mint a’ mathematicus выtt, me|1yrô1 
még Newton is аж mondta , hogy csak a’ partján sze 
degetett kövecseket, Швеát nem is illethetvén. A’ phi 
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losnphia, melly felsö törvényszéke minden tudományok 
nak, azoknak helyöket kimutatja, rendeltetésöket meg 
határozza, mind ki-, mind befelé ható nagy mértékben, 
a’ tudományok’ tudománya. -- A’ befelé ható erö ogy kü 
lönbözik a’ kifelé ható erötöl az igaz’ irányában, mint 
a’ szép irányában a’ teremtô Phantasia , a' visszahozó 
phantasiától. l'lmez csak emlékezö tehetségre megy ki, ha 
analysáltatik, amaz az igazi költöt, ml’ivészt characterezi. 

Akármellyik tudom'finyra adja magát valaki, csak 
akkor érdemli meg, hogy abba heavatottnak neveztessék, 
ha lelkét gondolkodásra szoktatta. Kinek fejében halmaz 
historiai adatok vannak, de nem figyelmez azon fô pon 
tokra, mellyek körül forgottak valamelly nemzet t6x111 
netci, az intézetekre, mellyek azt virágzásha hozták, 
vagy elsorvasztották: azt historicusnak nem nevezhetjük; 
ki csnk formäjokat, színöket ’stb. határozza meg a’ nö 
vényeknek, a’ nélkül, hogy azoknak rendszerében a' 
fokonként növekedö lajtorjsira függesztené elméjét: az 
a’ természetvizsgáló nevet nem érdemli. Ki meg'elégszik 
a’ naponkénti tünemények’ látásával , ’s a’ tapas'zta 
lati horl'tékon belöl az ideák felé nem törekszik, csak 
földön mászó empicurus, nem philosophns. F6 kincse te 
hát emhernek ez а’ reliectáló erö. Ez intézi el még а’ 
közönséges emberekben is a’ ház’ bajait, e’ véteti ve 
lôk hasznát tapasztalásaiknak. Fô dolog e’ szerint ennek 
kifejtése, tökéletesl’tése. Erre nézve semmit inkább nem 
kell szemek elött tartaniok a’ nevelôknek, mint hogy 
a’ gyermekkel ész nélkül semmit ne tanl'ttassanak. Akár 

, mit tanuljon a’ gyerm'ek, értse azt; különben megsöté 
tülnek azon fonalak, mellyekbôl а’ gondolkodás а’ fo 
galmakat készl'ti. -- Mikor hall vаgy olvas valamit a’ 
gyermek, nem szóról szórn kell аzt elmondatni vele, 
hanem apró kérdéseket tenni föl; meghánynia' dolgot 
minden oldalról; tiszta ismeretet szereztetni vele; mert 
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cна!‘ annyit tudunk, mennyit világosan fölfogtunk, nem 
рedig a’ mennyit ész' nélkül megtanultunk. 

39. §. ‚ 

Sokfe'le z'ru'uyt kell adm' a’ fejlo'do' le'lelmek. 

Meg kell továbbá gondolni, hogy az emheri lélek 
ben lappangó ideák csak ugy fejlödhetnek ki, ha sok 
oldalról érdekeltetnek; ennélfogva sokféle irányt kell 
adni a’ fejlödö psychének. Valnmint n’ szép’ irányában 
látó, halló, tapinló érzckeire kell hatni n’ szépmester 
ségek által, ’s csak egy érzéket gyakorolni nem elég: 
ugy az igaz’ mezején többféle таkrа szükség vezérelni. - 
Még a’ közönséges emhernek is kellene alapos kis isme 
rettel birni haza'ja' történeteiröl; mindig azon fô pon 
tokra figyelmezvén, mellyek nem közönséges hatással 
voltak а’ nemzet' fejlôdésóre , vagy leebb szállására. Igen 
hasznos volna továhbá az életmú'ves és életmütelen lé 

nyek’ fô szakaszival. mcgismertetni, nem terhelvémfejét 
a’ sok mú'szavakkal», lel'rásokkal, hanem fôdoiognak tart 
ván figyelmeztetni a’ fokonkénti emelkedésre; a' mecha 
nismus’ különbségére a’ chemismustól, ’s ez utolsóról a’ 
dynamismusra fölemelkedni. Csak Еgy lehetne ollyano 
kat nevelni, kik éreznék .a’ köztök ’s oktalanok közötti 
különbséget, ’s a’ természetet nem ugy néznék, mint va 
lami holt anyagot. '—— Itéletem szerint nem szabad volna 
továbbá még a’ jövendö napszámosnak, vаgy mesterem 
hernek is , ugy kerülni ki az oskolából, hogy а’ mathesis’ 
elsö elemeivel meg nem isnlerkedett; mert ez mondhat 
lanul élesl'ti az elmét, ’s а’ befelé ható erönek elsö kö~ 
szöriiköve. Sôt mit ártana, ha egy kevés statusoecono 
miát is tanulna a’ nevendék iskolai éveiben. Nem ter 

mészetes-e, hogy minden, ki pépzt ad útakra, canali 
sokra, nem vakon, ’s kényszerl'tve adjon, hanem abból 

' a’ meggyözödésböl, hogy azt a’ közönséges jólét kivánja. 
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Fog [alán ma'r nem sokára ütni az óra, melly a"köz- 
nép’ nevelését más szempontból nézeti, ’s azok, a’ ki 
ket illet, meggyözödne'k, hogy nem csak a’ hegy’ sok 
szor kopár tetejére, hanem a’ lapályos helyekre is kell 
sütni a’ napnak, ha azt akarjuk, hogy a’ köz 11o11lo3 
säg, tenyészszék. Volt idö , mellyllen a’ physicai durva 
erönek liddolt az erkölcsi; most az intelligentia vett 
eröt, ’s az anyagon uralkodik. — Azoktól, kik 1li6o 
m'finyos pályára szentelik magokat, még sokkal inkább 
meg kell kivánni, hogy töbhféle ismeretekkel 16111ész1" 
ve fogjanak f6 tudományjokhoz; nem csak azért, mert 
nagy kaposolatban vannak egymással a’ tudományok , 
hanem azért ì5, mivel a' psychének sok oldalról 5z1111 
ség érdekeltetnie, hogy kifejlödhessék. Ki- és befelé 
'ható tudományokkal kell fölváltva tökéletesl'teni a’ lel 
ket, különösen azoknak , kik magnsabb kifejlödésre aliar 
nak eljntni. Egész tömegben (in massa) tannlja elöbb 
kiki, bár törvénytudó, orvos, földmérö szándékozik len 
ni, а’ tndományokat. Czélirányosnak tartanám, hogy nem 
csak a’ gymnasiumokhan, hanem az egyetemben is а’ 
kenyér-tudomány’ elkezdése elött, fordl'ttassék legalább 
két év a’ széles értelemben vett philosophiára. Tudja 
akármintvalaki kenyér-tudományát; de tiszta mathesis 
természettndomány, politica, statusoeconomia, historia 
nélkú'l, csonka lesz ismerete; nem leszen hatva elegendö 
irá'nyban lelkére; 's a’ tudományokban szükséges köte 
lék hibázni fog. ' 

4o. s. 

Keve'sbbe’fontos ragy elven szükségtelenek’ шли! 
tata'sa'eal нет kell terlßelm’ az elme't. 

Hazánkban különösen két tlirgya van a’ tanulásnak, 
melly а’ lelki fejlôdést nagy mértékben akadályozlatja, 
t. i. a' hazai törvény, és a’ diák' nyelv; latin litera 
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tnrát nem mondhatok, mert ez nálunk 'nem virágzik. _ 
A’ hazai törvénv csak factumok’ halmaza; ’s annak leg 
kiterjedettebb tudása által sem terjedhet fény a' status' 
belsö életére, az emberismeretre, mellyre törvényhozólí 
nak olly nagy szükségök van , ’s a’ józan politicára. Вe 
hatni a’ nemzet’ egész oeconomiájába, követni ismere 
'tes lételének elsö csi'rájától fogva a’ fejlödés’ minden 
szakaszain keresztül a’ mozgásokat ’s штаты, mely 
lyek rajta keresztülmentek; fölhágni a’ taы" uralko 
dó egyenetlenségek’ fô forrásaig; kikeresni a’ tаып lé 
tezô antisocialis character’ elsö elemeit, az értelmi hi 
ány’ fô пкёт, kitapogatni a’ helyet, honnan életet le 
hetne szivárogtatni a’ lankodó testbe; ennek kell fö 
studiumának lenni azoknak, kik befolyással lehetnek ha 
zájokra; Erre sok ismeret, mélyen ható philosophiai lé 
lek kivántatik; kár ezt sok szükségtelen aggregatumok 
kal meguehezl'teni, lehetetlen fontes elôre készl'tô tudo 
mányok nélkül elérni. Отдам kell, ‘хogy minden föbb 
hivаtalokbun levök, kik még arra is -' hogy képviselöi le 
hetnek'nemzetjöknek számot tarthatnak, real tudományok 
által pallérozzák elméjöket, ’s alapos ismeretre tegye 
nek szert a’ politicáhan, összevetvén a’ régit újjal, ’s 
még a’ hl'res Montesquieu’ Esprit des loix-ja'n is felül 
emelkedve, tartsák a’ status-oeconomiában Smi'thet ’s az 
ô elveit szélesl'tö, tisztl’tó újabbakat kézikönyvöknek; 
a’ historiában tanuljanak psychologiát. A’ (пак nyelvet 
csak azoknak szeretném hagyni, kik orátorok, poeták 
akarnak lenni , vagy f6 fokára emelkedni az eruditió 
паk, melly elött még a’ régi se legyen ismeretlen. Nem 
fqßfhatom meg, miért nem lehetne valaki igen ügyes, 
’s tanult orvos, гаммы'в, ügyvéd, nem mondom ha diá 
kul beszélni vagy l'rni nem tud, mi egyáltalában káros 
idötöltés, hànem ha egészen járatlan is a’ latin litera 
turában. A.’ régi ,literatura sok idöt, nagy elökészületet 
kl'ván, még az is, ki rá sok éveket fordl'tott, könnyeb 
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ben megérti, teszem az említett munkáját Montesquieu' 
пek, mint Ciceronak az oratorról irt dialogusit, ha bár 
arányosan kevés МЫ szánt is a’ francziára. Ezer esz 
met Бyй-“Мгt valaki addig, az új, akár német, akár 
angel, aki-ir franczia literatura' mezején, mig a’ régi da~ 
rabos útán alig tehet szert nagy munkával néhányra. 
Nem közelebb van-e hozzám а’ körülöttem fekvö termé 

szet, tulajdon organismusom , psychém, mint а’ régi szo 
kások, a’ pogány mythologia? Mellyik gerjeszthet ben 
nem magasabb gondolkodást, tisztább érzést, embertár 
saim, magam, ’s a’ fövaló irаint, az elsök vagy az 
utolsók@ Arra hogy elsö rangú tudós legyen, csak ke 
vés embernek engedi meg elméje, ideje, életmódja; bíz 
zuk ama’ kevésbbé szükségeseket az illyenekre, 6k a’ 
régi világ’ kincseilöl nem engedik megfosztatni a’ vilá 
got; de аzt óhajtani kell, hogy azokban, kik annyira 
nem emelkedhetnek, azok az ideák, mellyek kenyér 
tudományukon kivl'il, mint embereknek olly .becse-sek, 
más által ne akadályoztassana'k. Itéletem szerint, csak 
annyit kellene diáknl' tanulni a’ gymnasiumokban ren 
desen , mennyi olvasásra ’s a’ mú'szavak’ kikeresésére 
szükséges; rendkivú'l tanulná kinek tetszik, mit az egye 
temben is lehetne aztán az utolsóknak folytatniok. 

4l. §: 

Surlódás, olcasó társaságok, ò'na'lla'su iper, mz'nt 
мы a’ tudományoknak. 

Egy igen nagy fontosságú dolog van még а’ lelki 
kifejlödésre nézve, mit el nem mellözhetek. Az ember 
ugyan is csak társaságban, köszörülödés, és surlódás ál 
tal fejtheti ki az alaprajz’ eredeti vonásait. Az egész’ 
tömegétöl elszakadva eltemetve maradnak minden ideák, 
’s az ember, ki а’ határtalan tökéletesedés’ bélyegét hor 
dozza magán, nem lesz elébbvaló az oktalanoknál. Hogy 
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ez l'gy van, bizonyl'tják azok, kik az emberi társaságtól 
elszakadván, sok ideig oktalanok között éltek. Ez a’ 
nevezetes jelenet, fölötte csodálatosnak tetszenék, ha az 
emberi lélek’ labyrinthjában olly sokszor vezérfonalat 
nyujtó összehasonll'tó psychologia, nem mutatna hasonló 
példákat más állatoknál. Ugyanezt tapasztaljnk t. i. a’ 
méheknél kásztoroknál, a’ midön ellenben а’ pók ma 
gánosan szövi hálóját. — Ez а’ társasági character, egész 
figyelmét megérdemli mindennek ugyan, különösen pe 
dig a’ tanl'tóknak, nevelôknek. A’ história mutatja, hogy 
a’ legnevezetesebb férfiak egy idöben éltek, mint Ae 
gyptnsban a’ Ptolemaeusok alatt, Romában Augustus' 
idejében, Francziaországban a' XIV-dik Lajos’ szn'zadá 
bau. Ez igen természeti dolog, mert'egyik idea érleli 
a’ másikat , .egyik elme а’ másik által köszörültetik. 
Britanniában egymást éri a’ nagy ember: amaz alig lé 
рeп le bámultatva a’ kormányról, más hág föl szintannyi 
dicsöséget érdemlö. Természetes! mert nem halnak meg 
a’ testtel együtt a’ gondolatok; közli' minden ember sза 
hadon eszméit, ’s a’ mások gondolatit nem megcsonkl'tvn, 
vagy mystificálva (miré ott semmi szükség) veszi által. 
Ellenben hol elzárva kell tartatni a’ gondolatoknak, hol 
nincs sаi-164n's: ott ha fôlverekedhetik is nagyunehezen 
egy kettô a’ tudományokra, igen kevés vilá'got terjeszt 
hetnek. Álll'ttassanak мы1 oПyап intézetek, mellyek а’ 
lelkcket összekapcsolják; középpontosl'ttassék az érte 
lem. —. Én ugyan nagyon megvagyok gyôzôdve, hogy 
ollyan nemzetet , melly nagy mértékben hátra van а' 
lelkiekben, nem lebe'ine könnyebben ’s biztosabban {61 
oldozni az elöitéletek’ köteléböl, mint ha czélirányosan, 
egy középpont foi-шишек, mellyben а’ nemzet’jelesebb 
elmélí férfiai, tisztességes élelem тeнetl, ’s birtokában 
a’ legjobb könyveknek munkálódnának. Nem lehet ki 
mondani, mennyi fénysugárok terjednének el az illyen 
középpontból a’ haza' világosl'tására; jó kézikönyvekkel 
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látta'tnának el n' tanulók; а’ pallérozott nemzetek’ Май 
azon középponttól földolgoztatván, ’s a’ nemzet' jelen 
szükségéhez ’s állási fokához alkalmaztatván , elôadat 
nának. Hát ha még fölteszszük, hogy ezen fô centrumot 
követve, több kisebbek támadnának a’ nemzet’ kebelé 
ben, olvasó helyek nyittatnának meg, olvasó társaságok 
állíttatnának föl; különösen pedig, ha (minél én sem 
mit inkább nem óhajtok, jobb, áldottabb következésü 
nek nem tartok) a' fôbb iskolában, azt a’ lelki kölcsö 
nös kôszörülôdést, az ideák’ szabad hatását egymásra, 
tanitokról tanulokra, ezekről azokra ‘выпитк. 

Olvasó társaságok az iskolákban, okos tanítok', psy 
chologus nevelôk’ fôlvigyázása alatt, ezek véghetetlen 
hatásúak volnának , 's ezt semmi más ki nem pótolhatja. 
Egy munkából, legyen bár legjobb a’ maga nemébenra’ 
tudományt meg nem tanulhatni; több ideák’ összevetésé 
re van szükség. Ki csak a’ Kant’ irásait tette czéljává 
elmélkedésének: legfeljebb is csak Kantot érti -- а’ phi 
losophiát nem. Mi az oka annak a’ nagy egyoldalúság 
nak, annak az egy bizonyos rendszerhez, hypothesis 
hez szerfeletti ragaszkodásnak, a’ mit tapasztalunk még az 
ugy nevezett tudósoknál is? Az, mert ngy vannak, Ы' 
dalom! elrendelve iskoláink, hogy az elme bizonyos 
compendiumhoz szoríttatik; a’ magános szorgalomnak , mi 
lelke a’ tudományoknak, el van metszve szárnya; az a’ 
derék tanuló ki a' tanitótól elébe szabottat szóról szóra 
tudja; a’ lélek egyoldalasan müveltetik; többek' össze 
hazonlításához, a’ combinatióhoz nem szoktatik. Nem ter 
mészeti-e e’ szerint, hogy magával elteljék, magát böl 
csebbnek tartsa mint a’ millyen, holott csak tanítójá 
nak tanult. .-- Hát ha még azt is meggondoljuk, hogy 
а’ tanító vagy restsége, vagy tudatlansága miatt, fer 
dén, felületesen adja elô a’ tudományt tanítványinak, 
hogy péld. (mire példát is lehetne mondani) a’ termé 
szettudományban, mult századi könyvet magyarázgat 
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mult szатhoz illô módon, a’ philosophiában neve sem 
fordul elö a’ synthetismusnak Ъ“1; ha mondom ezt a’ 
szomorú indolentiát gondolóra vesszük, nem аzt kell-e 
óhajtanunk , hogy az а’ szent csaló nimbus, mit vonnak 
magok körül ’s terjesztenek el sok tanl'tóink, valahára 
fölszakadozzon; hogy a’ tnnuló’ privát iparja élessze 
az aluszékony tanl'tót, ’s a’ világosság, mellyet támaszt 
henne más értelmesebb l'ró’ olvasása, fölfödeztesse vele 
tanl'tója’ tudatlanságát, ’s l’gy a’ ñzetést érdemetlenül 
húzok az iskolákból pusztuljanak. Valóban a’ milly fe 
lületesen tanl'tatnak némelly iskoláinkban a’ tudományok, 
ugy, öt hat 'féle tudományt is el lehet közönséges elmé 
nek is tanl'tani. Ez az egyik fô oka (а' másik fô ok a’ 
diák nyelv; különösen pedig annak czéliránytalan tanul 
tatása) a’ tudományok’ hátramaradtának hazánkban, a’ 
psyche’ ki nem fejlödhetésének. Megvnnnak a’ félévi, söt 
sok helyeken, még a’ heti vizsgálntok,(examenek) is; 
a’ szegény olvasgatni szeretô tanuló kiragadtatik elmél 
kedéséböl, ’s птuца újra, hogy sebesen felelhessen, a’ 
talán már sokszor megtanultat, mert szereпcдéр az emi 
nentiától fíl'gg; ugyanazon шeáкаt százszor kell újra meg 
újra elc'ihozni lelkének; agyának csak egy részecskéje 
fejlödik, a’ többi nem is illettethetik, holott más úton 
magára hagyva, néhány jó könyvek’ quintessentiáját ma 
gáévá tette volna. Vizsgáltassék akkor а’ tannló, mikor 
ki akar lépni a’ ‘Мág’ piaczára; de akkor szorosan, 
ne (a’tanl’tó’könnyebbségére) bizonyos compendiumból; 
hanem magából a’ tudományból. А’ tanl'tó menjen a’ ma 
ga útján, a’ tanuló tanuljon a’ maga terve szerint; az 
elsö legyen felvigyázo'ja az olvasó társaságnak, ’s felel 
jen az elöforduló nehézségekre. Buvariában, szokásban 
voltak még ez elött nehány évvel a’ félévi közvizsgá 
latok; de eltörültettek, azt a’ vélekedést adván a’ meg 
bl'zottak, hogy a’ censura’ csaló ellenörje (illusorische 
Controlle) a’ tanuló’ szorgalmának; ’s nem virágzik ugy 
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а’ müncheni egyetem mint némelly mások, . holvizsg‘i 
latok тишиnа!!! Azok az examenek csak a' gymnasiu 
mokban, nem az egyetemben (hol önerejét kell már gya-, 
korolni a’ tanulónak) lehetnek czélirányosak. Meg nem 
áll'hatom, hogy ezen kölcsönös snrlódásra nézve, Kant 
nak következö szavait elö ne hozzam „Der Hang zu phi, 
losophiren, darauf sich auch mit seiner Philosophie an 
Andern zu reiben , und weil das nich leicht ohne Affect 
geschieht, zu Gunsten seiner Philosophie zu zanken, zu 
letzt in Masse gegen einander (Schule gegen Schule, als 
Heer gegen Heer) vereinigt oiïen Krieg zu führen-die 
ser Hang, oder vielmehr Drang muss eine von den Wohl 
thätigen und weisen Veranstaltungen der Natur angese 
hen werden, wodurch sie das grosse Unglück? lebendi 
gen Leibes zu verfaulen, von den Menschen abzuwenden 
sucht.“ “') 

42. §.' 
Ax e'rze'sek, kz'váuságol: emberben , ò'sszehasouh't 
'va a: oktalfmolï,1 e'rze'sz'vel. Az ё‘: annyí kedves 
nek, annyz' kedvetleîmek .forrásm .Zlfz'csoda alap 
tör've’nyek ‘тогдашней: ermek meggoudolásából? 
A2; z'ndulatok’ fontossága, ha oÍ::osau kormáuyoz 

tatnak. 

Miután a" psychének fô két' irányát a’ szépet ’s iga 
zаt, némelly mellék, de а’ f6 tárgygyal kapcsolatban álló 
dolgokkal (eрegныk, más, hasonlóan nagy fontosságú 
jelenetei lelkünknek, érdemlik meg figyelmünket. Min 
den iшт, mint érzö Iény, érez kedvet, ketvetlenséget. Ez 
az érzés az alsóbb állatokban csendesen történik, min 
den szembetünö visszahatás nélkül. A' felsöbb állatok~ 

bnn ellenben, a’ külsö keiives vagy kedvetlen benyomá 
sok sokszы- igen erös visszahatást okoznak, az egész or 

°) Vermischte Schriften. 3. k. 242. l. 
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ganismust megrázkodtatják; dühösséghe jön az állat, ha 
kivánságának eleget nem tehet, ha ösztönét ki nem elé 
gl’theti. --- Az emberben is vannak ösztönök, ô is, az 
olly ingerelhetô idegrendszerrel ellátott, visszahat a`, 
kedves Vagy kedvetlen benyomást okozó tárgyakra, vi 
тìк, ragadtatik indulatoktól. Az állatban van vonzó 
das egymás iránt; némellyek társaságban élnek , 1áts12‘ 
doznak egymással. Ez a’ sympathia korán föltünteti ma 
gát emberben, még mielôtt az öntudat eröre kaphatna, 
’s ezt a’ fejlödö lélek is ugy mint az állat , világtudati 
fokon nyilatkoztatja, а’ szülöihez ’s körl'ilötte levôkhöz 
ragaszkodó gyermekben. 

Felette érdekes ’s nagy psyehologiai fontosságú tud 
ni, micsoda módosl'tásokat vesznek magokra a’ léleknek 
emlt'tett jelenetei emberben, mint öntudattal, reliectá 
ló okossággal fölruházott lényben. Az oktalannak csak 
pillanatig van szüksége nemi ösztönre; az emberben a’ 
nemi ösztön nemes szevedelyi fokra emelkedik. Az el 
nem romlottnál, hol elvadulás által a’ durva érzékiség 
nem uralkodik, ideál az elsö szerelem, ’s а’ testi é16‘: 
gelésre rágondolás megsérti a’ magasahb voazódást. Es 
Еgy van késöbb is minden tij szerelemnél, ha .az ember 
bujtiva, nem fajult el. De a’ testi mint organum teszi 
.sz'olgálatát а’ lelkinek, ’s az ideálnak, neki megfelelö 
organnm által kell megvalósulnia; e’ szerint az ember 
hen is állativá, nemi ösztönné leszen pillanatig la’ sze 
relem. Az öregségben visszatérigaz forrására, az Шeй 
ra. „Ha elismerjük is, (l’gy szól Burdach “) hogy a’ sze 
relem ideájában fejti ki csiráját , а‘! lehet mondani Sulzer 
rel, hogy az állati test húsában és vérében ver magának gyö 
keret, ágait pedig elterjeszti lnagasan , felül a’ testi Vilá 
gon ,és öröké tartó gyümölcsöket érlel meg.“ Nagy psy-n 
chologiai fontosságú szavak mellyeket vajha mind a'zok, 

 

1*) rhyáioiàgie 1. k. 33s. ‘. 1-s1e Aun‚ НМ"?! ггтшёй" 
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kik páros életre vágynak, gondolóra vennének. Csak a’ 
kölcsönös hajlandóságok (ugy pedig ha azok nem lelket 
alacsonl'tók) alapíthatnak elégülést; csak ollyannal le. 
het tartós a’ házassági kötél, kiben a’ lélek, mintegy má 
sät szemle'lheti. Embernek, mint öntudattal fölruházott 
lénynek befelé kell hatni kivánatiban, ’s a’ világtudatból 
származó hiányokat, а’ magára reilectáló okosság által 
pótolni , helyrehozni. Így van más szenvedélyekra nézve 
is a' dolog. Milly állati , korlátok közé szorult ’s xnи1é 
kony az oktalanok’ szülö ’s magzat iránti hajlandósága, az 
emberével összehasonll'tva. Amott a’ szeretet' tárgya, és 
igy a’ külsö; itt ellenben maga a’ psyche, és igy а’ bel 
sö, teszi a’ fô factort, a’ honnan bizonyos idö’ eltölte 
мы!" amott, mintha soha nem lett volna, elenyészik az 
indulat. Természetes! mert minden, mi nem öntudatban, 
vagy okosságban gyökerezik, gyenge 's tartatlan. А’ föld’ 
királyában nevcli az idö a’ szülök ’s magzatok каша 
kölcsönös indulatot, és az utoljára a’ legédesebb szenve 
délylyé штык. Instinctusból szorítja elöször az édes anya 
melléhez kedves gyermekét; vak ösztönböl függ az e1ô 
ször édes anyja' nyakán; és ez másképen nem is lehet. 
Világtudatnak kell emberben is megelözni az öntudatot. 
Ez а’ vaköszu'm nemesedik naponként. Mikor a’ szülôk 
már nem csak formájoknak, szineknek, hanem lelki tu 
lajdonságaiknak képéc látják gyermekeikben,' ’s az o1:o5 
sa’g kinézést nyit ki elöttök azokra nézve, reményt ger 
гаsы, hogy bennök becsületes énjeknek nem lesz meg 
gyalázása; mikor a’ gyermek már kezdvén refleclálni 
nlaga'ra, többé nem vakösztönbôl, nem homályos hajlan 
dóságból, (mint a’ millyennel szoktunk viseltetni vala 
ki iránt, ki közt, ’s közöttünk csak a’ “мамdм gya 
nítat elsö lzitńsra is lelki hasonlatosságot) hanem a’ re 
ilectálu's’ ereje által, lelkében, mint ember, szülöinek 
mint embcreknek Ielkét pillantja meg, mint fui рedig, 
önnön hajlandóságiban azoknak hnjlandoságit szemléli 
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ekkor mind а’ két részrô1, emberi magas fokra kell az 
érzésnek emelkedni. Milly szerencsés teremtés hát az 
ember, kinek lelkének olly középpontosl'tó ereje van, 
hogy az universumban elszórt fénysugarakból, tud egé 
szet alkotni, mellyben magát meglátja. Neki, mint re 
flectáló lénynek, lehet egyedül tnlajdona a’ remény, 
mellytöl csak az élettel válik meg; csak ô érez magá 
ban önbecset, mellybe bevonja magát, mikor kivül nincs 
öröme vagy bátorsága; csnpán ô iránta lehetö a’ tiszte 
let, azoktól t.,i. kik vagy kedves énjeket sejdl'tik , ’s lát 
ják benne (mert az igaz tisztelet csak rokon lelkek kö 
zött lehetö) vagy legalább szeretnék magokat azon а’ 
fokán szemlelhetnl а’ tökéletességnek; e’ szerint hozzá 
vonzódnak , ’s mustrájának tartják a’ követésnek. 

De fájdalom! épen azon én, melly forrása annyi 
örömnek, kútfeje egyszerslnind számtalan kedvetlenség 
nek. Az emheri lélek nem mindenkor ugy suga'rozzama 
gat vissza a’ refiectálás' tükrében , hogy magát se’ nem 
kicsinyl'tve , annyinak, és ugy lássa, mint van valóság 
gal. Sokszor vagy rendkivül nagyot, vagy rendkivül ki 
csit mutató tükörré teszi azt a’ tévelygó’ öntudat ’s ittvan 
az emberi nemzet’ igazán szomorú oldala. Reménylünk, de 
а’ helyett hogy megfontolt kinézések által illendô 165z11 

 

. leihen tartanok elménket, várakat épl'tünk a’ levegöben, 
mellyek midön а’ valóság elött elenyésznek, boszonko 
dunk. Nehezen esik megbántalásunk, ’s okossa'gunk te 
hetetlen Мor16to1nì а’ kirontó indulatot, melly testünket 
emészti, ’s lelkünket fölháborl'tja. Szeretjük gyermeke 
inket; de mód nélkül; ’s mikor épen kecsegtetjuk ma- . 
gunkat, hogy bennök örömünket találjuk , öket a’ ké 
nyeztetés’ sokféle nemeivel elrontjnk. Мég az egész em 
heri nemzetet megölelö felebaráti szeretet is lealacsonyod 
hatik oli)r tékozló szeretet, melly a’ méltó és méltatlan, 
az elég és szerfeletti között nem tud különbséget tenni. 
A’ léleknek ezen különös eltévelyedéséröl birunk egy 
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жй‘тeh'а1б rajzolatot, a’ psyche’ ama’ nagy ismeröjétöl 
Shakspearetól az athenaei Timonban, ki m.u. gondolatlan 
felebaráti szeretettel mindenét elosztogatta, ’s zerencsét 
lensége az az elött körül.ötte csoporttozó népet mint 
polyvát szétszórta', a’ legdühösebb misanthropi'ába esett. 
„Erdöbe megy most Timon hol emberibben éreznek mint 
az emberek, az oktalan állntok“ ’s gyülölségben, nyo 
morúságban végzi életét. A' midön ellenben az, kiben 
érzéssel ’s okossággal párosodva holdogl't az emberszere~ 
tet, föidön is'mennyben él. 

A’ mondottak szerintföllehet osztani az indulatokat 
I-ször ollynnokra, mellyek az én’ szerfeletti ápolására. 
vitetnek, és 2-szor ollyanokra, mellyek az' én iránt ide 
genségre mutatnak..Az 1-sô'szakaszba tartoznak: az ego 
ismns’ sok féle módosl'tásai, az asszonyi hiúságtól fogna, 
keresztül a’ fösvénység’ undokságain, a' dicsvágynak azon 
legfelsöbb polczáig, melly ôrültséggel határos. Af 2-dik 
szakaszba számláltalhatnak: az ’énneli megelégedetlenség’ 
különbféle Tokai; kétségbeesés, öngyilkosság. Az élet 
idö, mérsékmény, nemi tulajdonságok szerint, különbözö 
módon tüntetik ki magokat ezen , szenvedélyek, ugy 
hogy véghetetlen mezö nyl'lik itt ki, az шoкаt vizsgálni 
nkaró psychologus elôtt; ezen értekezés’ irója kénytelem 
a’ legfont'osabb doing’ emll'tésével megelégedni. 

А’ reflectáló okosság’ helyes iránya tehát az a’ kö 
zép út, mellyet követnikell mindennek, ki az indu 
latoktól ostromoltatni, ’s azokat magában megörökl'tni, 
szanvedélylyé változtatni nem akarja. Van ugyan is va 
lami közép állapotja a’ léleknek, távol szintugy a’ ki 
csapongó örömtöl, mint a’ nagy szomorúságtól, mellyet 
a’ lélek’ békeségének nevezhetni, ’s egy’ az egészséges 
lelki iШарм’ legszebb virági közül; ollyan, mint mikor 
a’ magnes meridianusában csendesen nyugszik. De in~ 
nen gondolva mind az öröm mind а’ szomorúsa’g felé, 
jobbra, és balra, számtalan fokai lehetnek a’ magnesi 

'Mous-l. .Q 
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eltérésnek. E’ szerint egy felöl a’ fölemelfí, más мы а’ 
leverö indulatok foglalván helyet, umoda a’ vidámság, 
öröm, derültség, kedv, harag, remény, csodálkozás, ál 
nlélkodás; ide a’ nyughatlanság, félelem, rémülés, uп 
110l-06:5s , bánat, aggódás, irl'gység,' szerelemféltés, sze 
szélyesség, száml'thatatnának. Megjegyzésre méltó azonban, 
'hogy kik leginkább törekednek, hiáság, pénzgyüjtés, 
fukarság által békét, ’s elégülést szerezni kedves énjök 
nek, többnyire épeu azok szakadnak'el késöbbeti ma 
goktól, ’s ellenkezö túlságba, önmegvetésbe esnek, —— 
öngyilkossággal végzik életöket. Gall az autocheiriának 
is bizonyos organumot tulajdonl’tott , ’s ennélfogva az 
útat , mélyebb psychologiai vizsgálódások elôtt, legalább 
magára nézve, elzárta. Mi természetibb , mint hogy az 
ember tulajdon énjének szerfeletti becsíilése által, ki 
vált hibás úton, ’s ollyanokban, mellyek az isteni 5125r 
mazású psychére nézve nagyon anyagiak, olly mérges 
csirát tápláljon, melly ‘пoчёта épen аzt fogja Нeméл 
teni, mit annyira törekedett boldogl'tani. -.-- lgen neve 
zetes példát hoz elö Dr. C. G. Carus többször emll'tett 
.psychologiájában (257.) Gallból, egy gazdag ’s lelkes pá 
risi emberben, ki több izben akarta magát elveszteni, 
Ez az ember, mond Gall: kétségbeesik, mihelyt va 
laki, gazdagságát illetöt hoz elö. Midön XVIII-dik Lajos 
Párisba bemenetelét tartotta, ennek az emliernek egy 
szélpuskája volt; ’s ugy gondolkodván, hogy valami go 
nosztevö rálövén a’ királyra, a’ tettet ö rá foghatják, 
a’ szélpuskát szétzázza, ’s beveti egy árokba ; de 
új nyughatatlanság fogja körül lelkét, ne hogy valami 
módon rátalálnának azon darabokra; kiszedi tehát ,azo 
kat nagy nyughatlanságok között. Késöbben zsebpisz 
tolait tördöste el, ’s darabjait, papirosba takarva, vitte 
a’ város’ távol esö részébe. De й] aggodalmak veszik kö 
rül, hogy levele’ czl'méböl útasl'tást vesznek, ’s ö gyanúba 
jö. Az is figyelmet érdemel, hogy a’ Рамы-t61 összesze 
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dett adatok szerint (mint ezt Dr. Carus említi) három 
annyi férfi, mint asszony vesz el öngyilkosság által. 
Így Párisban 1805-ben 164 férfi, és csak 24 asszony; 
1806-ban 120 férfi, és 40 asszony; 18m-ben 98 férfi, és 
49 asszony; és így három esztendô alatt, 382 férfi, és 
113 asszony vesztette el magát; Bostonban 95 öngyilkos 
ságra csak 19 asszony esett, a’ brandenburgi Marchin 
natusban 32 férfira 13 asszony. Ezt, ha meggondoljuk 
а' férfinak, mint tökéletesebb lénynek erösebb öntudat 
ját, ’s a’ nônemnek inkább ki, a’ világtudat felé von-i 
zódó természetét, könnyen kimagyarázhatjuk. Így van 
ez az életidôre nézve is. A’ gyermek' kivánsági sokfé 
lék, változók; de valami ént leverö érzés benne heves 
indulattá nem változik, ’s nem fészkeli meg magát mel 
lyen; az ifjúban ritkábban mint az érett korban, 's leg 
inkább csak akkor midôn indulatja azon korra is által 
megy. Az öntudati erövel leginkább bíró középkor szo 
kott legtöbbször bolondja lenni а’ pénznek, hivatalnak 
'stb —- az autocheiria korszaka. 

Valóban boldogtalannak tarthatja magát elsö tekin 
tettel, a' legmagasabb tulajdonokkal fölruházott terem 
tés, az ember, látvan, hogy annyira legfelsöbb tehetsé 
géhez, okosságához vannak kapcsolva az indulatok; de 
ez másképen nem lehet. Azonban magában a’ méregben, 
önmagára reflectáló eröben, van a’ méreg elleni orvos 
ség. Ki azt korán megtanulta gyakorolni, nem könnyen 
vehetnek azon hatalmat az indulatok. Az okosság leg~ 
hathatósabb óvó szer levén a’ dúló szenvedélyek ellen: 
fôdolognak kellene lenni a' nevelésben, mind а’ histo 
ria, mind élô példák által kimutatni az ösvényeket, hol 
néha értetlen patriotismus, néha megfészkelt gyú'lölség, 
néha meggondoláson nem alapult remény , majd gyáva fé 
lénkség, kétségbeesés, egész nemzetet családot, szerencsét 
lenné tettek. Azonban, mi egész figyelmünket megérdem 
li, szenvedély ellen nincs hathatósabb eszköz, mint ellen 

8. 
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kezö szenvedély, ’s ezen törvénynek különösen a’ gyer 
mek’ nevelésében nagy hasznát vehetni. Eltér péld. a’ 
gyermek rendeltetése’ czéljától, ja'ték, mulatság, min 
den öröme; ekkor födolog ellenkzc'i irányt adni lelké 
nek, benne ellenkezô iránt gerjeszteni kedvet, mire pél 
daadás, ollyanok’ életének olvasása, kiket a’ gyermek 
bizonyos tetteikért szeret és becsül, legjobb eszköz. Itt 
lehet és kell különösen hasznát venni a’ szépmestersé 
geknek ,. '— mellyek a’ hidegen vizsgáló okosság’ mene 
¿elét hathatósan elömozdl'tják. Mozgásba kell ezek által 
hozni az illyen elfoga'dásokra alkalmatos és kész ifjúi 
érzést, hogy ez mint valamelly vitoria, azoktól mint 
czélirányos szelektöl mozgattatván, a’ kormányzó okos 
stig, czélját inkább elérhesse. Neln csak; hanem kénysze 
ríteni kell а’ nevendéket arra, mi jó, nemes, munkába 
kerülô; mert meglehet, söt hihetô, hogy a’ mihez una 
lommal nyul, kedve jö' ahhoz rövid idö mnlva; mert 
mindnyájan a’ szokás’ emberei vagyunk, 's azt is megsze 
retjük szokásból, mi iránt az elött idegenséggel voltunk. 

.Egyéhiránt az indulatok nagу’ fontosságliak a’ lé 
1018 kifejlödésére , a’ mennyiben épen azok а’ sokféle 
hajladozási а’ belsô magnesnek, nlellyek azok által okoz 
tatnak , nagyon sokattesznek az elöterjesztésnek és gon 
dolkodásnak, ennek a’ psyche’ belst'i' éliveréséaek fentar 
tбsáта, és l’gy a’ tökéletesedésre. --zlndulattóbegészen 
mentnek lenni., halandópak nell ‚дамп; de bámulásra 
méltńk azon ritka tünemények,»kike‚a’ léleknek refle 
ctáló erejét, ezt a? legistenibbet emberben , olly magas 
fokra emelték, hogy az fölötte minden állatiságnak, ’s 
a' szép’, jó’, igaz’ ideájára függesztve, hódol ugyan az 
instinctus szülte érzéseknek; de azokat az indulatokat 
mellyek öntudatban. gyökereznek, vagy legalább az $1 
tal nyemek eröt és táplálatot magoknak, esendes szen 
vedélyekké „тoztата, ugy tаrфа hatalmában, hogy ál 
talok kötelessége’ litjától félre nem vonatik. A’ mi mind 
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azonáltal nem ат teszi, mintha az illy philosophusi esen 
desége a’ léleknek, bizonyos nagy, lelket melegl'tö ér 
zésektöl ment volna, mert helyesen értve a’ doìgot nincs 
nagyobb elômozdítója az igazi belsö tiszta örömnek, mint 
a' magas fokra emelkedett reñectáló eljö; hanem az ily. 
lyen csendes érzés olly mélyen fészkelte meg magát n’ 
psyche’ fenekén, hogy külsö heves mozgások által nem 
mutatkozik; e’ szeri'nt mint csendes szenvedély a’ he 
ves szenvedélytôl, '- indulatoskodástól (Leidenschaft 
lichkeit) különbözik. Nem is csak ott lehet az illyen 
csendes szenvedëlynek helye, hol az ukosság а’ szép’, 
jó’, igaz’ ideájára van függesztve , hanem ott is, hol az. 
zal ellenkezö irányt veк magának. Látjuk, millyen esen 
des számolással készl'tnek némellyek terveket a’ mások’ 
rontására; bennök a’ rosz, szintugy mint másban a’ jó, 
természetté vált: következésképen azon csendes érzést 
mintegy megszokja az ember utoljára. --— Mit a’ lélek 
meg nem szokott, mi й] elötte, arra mindig hevesen 
hat vissza —- mint a' szokatlan fület, szemet nagyon 
ingerlik а’ kül$Ö tárgyak. Innen képtelenség kivánni, 
hogy indulalok ne legyenek a’ gyermekben, mik az okos 
ság által késôbben szell'dittetnek, vagy ingereltetnek 
is, mikor t. i. az kinézései által szárnyat' ad az indula 
loknak; ml'glen, mintegy második természetté válván, 
meggyökereznek a’ lélek’ fenekén, ’s csendesen ébresz 
tenek, emésztenek. Boldng! kit ha emésztenek is, mint 
valamelly tökéletesség’ ideája felé lobogó fáklyát a’ xköа 
jóra emésztenek. 

43. §- 

А‘ kò'vete’si hajlandóság еду/взамен, ’s ege'sss пет 
zetben; вине]; nagy befolyása a’ uevele’sre. 

Egy igen figyelmet érdemlö hajlandóság van még 
emberben, mellynek kifejtésére legczélirányosabb követ 
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ni a’' már többször 'használt módot, t. i. a’ lélek’ fokon 
kénti fejlödését venni gondolóra. Ez a’ követés’ hajlan 
dósága. Az oktalanokban már tünik ennek elônyoma. 
Az éneklô madarakhan különösen lehet észrevenni ezt 

a’ követési ösztönt, még рediда’ szép’ irányában. Az em 
lösök között a’ majmok tüntetik itt ki magokat különö 
sen, mellyek az emberek’ mozdulatit, tetteit, annyira 
utánozzák. Нoгy ez az oktalanokban esupán 7i1á3t1i“t 
hól, öntudat nélkül, történik, nem csak a’ priori lehet 
hinni, bizonyos levén, hogy u’ természet lassanként,vi. 
lágtudati fokon által enlelkedhetik csak föl reflectáló erö 
re; hanem a’ tapasztalás által is, melly itt az utóbbite 
hetséget nem mutatja, megbizonyosodik; a' honnan ezt 
az emberi kifejlödött követési tehetségtöl megkülönböz 
tetve, majmolásnak lehetne inkább nevezni. A’ 87el’ 
mekben hamar kimutatja magát ez a’ hajlandoság, mint 
a’ ki a' körülötte levök’ mozdnlatit korán kezdi utánozni, 
mosolyog a’ rá mosolygó édes anyára, sl’rásra fakad 
mikor azt sl'rni ища. Késöbben széles kört vesz magd 
nak ez a’ követési hajlandóság kiterjed, mint ezt a’ 
gyermekben látjuk, az oktalan állatok' némelly mozdu 
lutinak utánzására is. - 

Mi lett volna dz emberbôl ezen hajlandóság nélkül, 
mellynek kös'zönhetik elsö lételöket а’ mesterségek. A' 
különbféle állatok’ sokféle alkotású lakjainak látása, és 
zemlélése tökëletesl'tette emberben a’ követési hajlan 

dóság’ vezérlete alatt, a’ gondolkodó tehetséget; ’s ezen 
utolsó viszont ébresztette azon hajlandóságot, és azt ön 
tudati fokra emelte. A’ halak' liszványait, a’ madarak’ 
repülö szárnyait, az insectumok’szúró, vágó, fürészelö 
müszereit, más állatok’ sok féle oltalomra szolgáló fegy 
vereit, pánczéljait, koran megtanulta az ember, mint 
"шsы-át ugy tenni ki maga elébe, ’s azoknak, a’ körül 
mények szerint, mását készl'teni. Ugy kell tehát ezcn 
tehetséget шìмаnì, mint nagy psychologiai fontosságút. 

, \ 
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Ennek sugallására ’s ösztönözésére »'terjeszkedett а’ .fej 
lödö psyche, az universumban elszort штат ideák 
felé, mellyeket aztán az okosság (épen ugy mint a’ te 
nyészésre szolgáló életmú'vek az anyagokat részéve' (1o1 
gozzák föl az életmú'ves testnek) magáévá tett, assimilált. 
E’ nélkül ismeretlen maradt volna a’ szép’ шeфа. A’ ter 
mészet ugyanis a’ legszebb harmonia. A’ hangok’ ideája 
el van mintegy szorva az éneklö madarak’ hangicsálásá 
ban, az érczek’ zengésében; a' szinek’ ideája, azoknak 
ezerféle vegyületökben, a’ formák’ ideáia az annyife'le 
formákban; miket aztán az egységre törekedö okossîág, 
irányában a’ szépnek, ’s vezérlete alatt a’ követési 1ia] 
landóságnak, egyesít, fö fokra emel; ’s valamint testi 
organismusa némi elöterjesztöje az egész’ elszort részeinek, 
ugy az eldnrabolt harmonia, a’ hangász, festö, és szo 
brász’ remeke által középpontosl'ttatik. 

Figyelmet érdemel ez a’ követési hajlandóság a’ 
gyermek'nevelésében szintugy , mint fölnevelkedettek ’s 
e'gész nemzetek’ pallérozásában. Öntudat nélkül viszi és 
ragadja ez a’ gyenge gyermeket. Boldog ha ollyanok felé ra 
gadja, kikhen a’ külsô mozdulatok , szavak, cselekede 
tek, minden irányban a' tökéletesség felé törekedö bel 
sônek nyilatkozati. Boldog ha már elsö csevegésekor oly 
lyanok! körében élhet, kik illetlen szavakat nem bocsátlab' 
nak'ki. Vajha a’ szülök, nevelök, meggondolnák vol 
taképen a’ példaadás’ mondhatatlan nagy ‘oтsывы. А’ 
hét elsö év veti meg (ezt tartják а’ tapasztalt nevelôk) 
alapját a’ jövendö embernek. Helyes! mert nem az okos 
ság adja elsô mozdulatit a’ fejlödö léleknek; hanem az, 
miröl értekezünk. Az okosságnak lesz aunak idejében 
elég építeni, és gyökereztetni valója, ’s gyмы ha ron 
tania kell elöször, ’s kiszaggatnia mit a’ rosz példa meg 
gyökereztetett. „Hadd csina'ljon, hndd beszéljen a’ mint 
akar , maid ha eщe lesz, megváltozik.“ Ezt, fájdalom ! igen 
gyakran lehet ballani; de a’ mi egészen hihás gondnlko 



120 ' puvsloL. És PsvcHoL. вLm'‘ьxвm'‘sвx' 

dás. Panaszkodnak késöbben a’ szülôk, hogy gyermekeik 
idegenek a’ könyvtôl, a' cselédek"s lovak' társaságát ke 
resik. Igaz, hogy a’ tudományok iránt is kell lenni szü 
letett kedvnek; de a’ példa is sokat tesz. Csoda-e ha a' 
gyermek alig látván valaha könyvet atyjának vagy anyjá 
nak kezében, attól idegenkedik? Csoda-e ha örömestmu 
lat a’ cselédek között, nemesebb tárgy, követési hajlan 
dóságának nem tú'zetvén elébe. Panaszkodnak a' szülôk, 
hogy а’ gyermekben többféle kicsapongásokat vesznek 
észre; de a' mellyekre többnyire magok adtak rosz pél 
dát, melly a' szegény, követésre annyira hajlandó te 
remtést korán elragadta. А’ példa' nagy erejét, minden 
kor, fôlnevekedett korában is szeme elôtt kellene tarta 
ni mindennek, ’s gyakran együtt lenni ollyanokkal, kik 
nek lelke 'a’ szépre, jóra, igazra függesztve; kiknek 
élete munkásságban foly le; kiknek kellemes külsôjök, 
tiszta belsöjöknek vissza tükrözete. 
n' Sôt egész nemzet’ kifejtésére is nagy hatású a' kö 
vetés' hajlandósága.x Szerencsés nemzet, melly korán, ` 
még mikor csak zsendülésben van, olly nagy nemzetet 
tesz ki az ó vagy jelen korból maga elébe, melly pél 
дача a'ltal lelkesíti, 's viszi elébb kifejlôdésében. De ne . 
feledjük, hogy ez a’ hajlandóság, könnyen eltévelyedik, 
és hogy minket a' természet nem vezérel ugy kézen fog 
va hajlandóságinkban mint az oktalanokat; hanem mint 
egy helytartóul adta az okosságot, melly igazgasson ’s 
helyrehozza hibáinkat. A’ követés csak útmutató; czél az 
okosság. Az elsö csak azért adatott, hogy felsö tehetsé 
geinkre általa lit készíttessék. Soha sem egyes emberek, 
sem nemzetek követés által nagygyá nem lehettek. Min 
den ember hoz ki, neki megfelelô természetet anyja’ mé 
hébôl , mellynek eredeti bélyegét, valamint egy részröl el 
törleni nem lehet, úgy más részröl eltörleni akarni a’ lé 
lektudományi törvényekkel ellenkeznék. Kell tehát hatá 
rának lenni a’ követésnek, mert különben elvesz az ere 
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detiség. Nincs pedig annyiféle дüты“, mint а" mennyi 
különbözést találunk a’ lelkek,’ országában; mellyek azon 
ban öntermészetök szerint mind hasznosok lehetnek, ’s пé 
mellyek közl'ilök f6 fokára isjuthаtnak el а’ tökéletességnek. 
Egyik lélek a’ szépnek, „тìк az igaznak irányában fejlödik 
ki különösen, ’s eàen fа szakaszokban ismét majd emez, 
majd amaz módosl'tással tünik e16. Nincs már szenvedhet 
lenebb mint mikor péld. egy vékony hanglinak akarja magát 
mutatni , vagy megfordl'tva; mikor egy vigjáték-l'rásra al 
kalmatosabb teszem a’ Schiller Stuart’ Máriáját teszi f6 
czéljául tanulásának, mikor egy philosophiátlan , De|nos~ 
thenes’ velös okoskodásit majmolja, ’stb. Sak nagyon kü 
lönbözö irásmódú jeles elmék fénylhetnek egymás mel 
lett, ’s аzt lehet rólok mondani, mit Cicero mond а’ 56 
rög orátorokról m. u. mindeniket characterezte volna: Ne 
mz'nem eorum suivelz's esse dissímíle”. 

Еgy а’ nevelés' legföbb adatai közül: természettel 
megegyezöleg pallérozni példa által, ’s még is megtar 
tatni az eredetiséget. Szoros vigyázat szükséges erre 
nézve, mire hajlik a’ fiatal lélek, ’s különösen abban 
mire vonzódik, tl'izni ki elébe а’ remek példákat. ЕМ any 
nyival kevésbbé lehet elhibázni, mei't abban, mire szй 
letett, mindenki könnyebben szokott elöhaladni, csak 
hogy a’ dolog maga rendén menjen , nem megelözve, ha 
nem a’ kifejlödés’ idöszaki szerint. Szükséges «мыла, 
hogy ha hibás utra tért, ’s természetével ellenkezöleg 
követ, korán figyelmeztessék. A’ lángészt nem igen kell 
félteni, hogy valnkihez az istenen kivül, melly benne van , 
’s mitöl melegl'ttetik , szerfelett Avonzódjék. Мég а’ remek 
lnüvészet’ szemlélése sem ejti (Нet bizodalmatlanságba ma 
ga нёnt, so"t éleszti tüzét. A’ középszerú'kkel másképen 
van a’ dolog. Megismerik az igazi classicusokban, nem 
a’ classicitas’örök bélyegét, melly középszen'í elmének 
követhetetlen, hanem ан az alsóbb rendli tehetséget, 
melly szl'nt М а’ festésnek tlîz nélkül, formát a’ szobor~ 
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nak élet nélkül, kellemet a’ dramának psycholog'ia nél 
kül, tüzet az таtм-Яапа!‘ tudomány nélkül. Nincs itt 
semmi olly hatalmas ellenör, mint a’ magára figyelmezö 
на - a’ reflectáló okosság. 

Igy van egész nemzetre nézve is а' dolog. Itt is az 
okosság az eldöntö, 's e’ nélkül а’ legnagyobb nemzet’ 
követése is, könnyen veszedelembe dönthet. Az éghajlat 
ugyan is, még jobban a’ physicai helyhezet, a’ vallás, 
alkotmány, politica, a’ pallérozódásnak magasb vagy ala 
csonyabb foka, mind ezek olly módosl'tásokat visz'nek be 
valamelly nemzetbe, annak egész lételét annyira bizo 
nyos jellel bélyegzik, hogy valamint egyes emberek , csa 
ládok, ugy még inkább egyes nemzetek ugyan azon cha 
racten'íek nem lehe'tnek; ’s amannak szokási törvényi', 
rendtartásai, emennél nem honosl'ttathatnak. Emennek 
tengeri eröt kiván fekvése, amannak a’ szárazon kellett 
mngát e'rösíteni. Az egyiknek alkotmánya Мoзtа magá 
val hogy a’ kormány adosságot szedjen föl; melly azután 
ëlesztôje lett a’ szorgalomnak, ’s eszköze a’ пemzet’ föl 
'emelkedésének; a’ mási'knál henyélést szült a’ köny 
nyen szerezhetô kines. Вt korán gyôzött а’ józan okos 
ság, ’s a’ lelki szabadságot, ezt a’ legféltöbbjét ember 
nek, többé félteni nem lehet; amott ezredes sötétség 
uralkodik, melly miatt azok is, kik tisztelik másutt az 
islen’ országát, ’s azt kivánnák hazájokban is fölálll'tani, 
nem meтek nyulni a’ régihez, félvén, hogy az össze 
roskadván, eltemettetnek. Нeт kell közel is olly gond, 
vigyázat, a’ növények’ apolására, .idegen helyen, mint 
'sok külrendtartások’ meggyôkereztetésére. Bizony'ftja а’ 
történetek’ folyamata , hányszor szenvedtek hujótörést a’ 
legfényesebb, idegen szabadság, törvények' alapítására 
.czélzó rögtön igyekezetek. Minden népet fekvéséhez, 
megrögzött szokásihoz , pallérozódási fokához képest vin 
ni elébb, f6 adatja a’ politicának. Annyi mindazáltal 
îgа: hogy a’ legföbbet akármellyik nemzetben is szabad 
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követnünk. Szabad a’ Patriotismus’ mutráit elôttünk for 
gatni, táplálni vonzódást szl'vünkben azok iránt, kik gyeт 
mekségöktöl óta megszokták a’ munkát, és semmi ve 
szedelem nem tartóztatta vissza öket, ha a' közjó kiván 
ta. Az illyen erkölcsi követés nagy fontosságú; útat ké 
szít a’ másik követésnek, mikor t. i. már nem csak ma 
gunkba zárva, hanem cselekedettel akarunk követni, ’s 
megvalósítani. óhajtásunkat. A’ hol az elsö nagy eröre 
kaputt, ott az utolsó el nem maradhat. 

44. S. 
Ma'ben «Ш a’ le'lek’ ‚увы szabadsága. Fejtegete'se 
annals, mz'lly nehe’z arra не” tenm', mz'lly köny- ' 

nyú' attól elta'ntorollm'. 

Ennyi föltételektöl függ a’ psyche’ egészséges álla 
potja. Szerencsés születés, czélirányos neveltetés, a? 
test’ életmú'veinek erösl'tése, ’s olly kifejtése, hogy azok 

gyengeségök által annak mú'ködését ne akadályoztassák; 
az erkölcsiség’ fô factorainak elömozdítása, érlelése an 
nak idejében; a’ lélek’ ki- ’s befelé ható erejének gya 
korlása a’ lelki fejlödés’ s'zakaszai szerint; okos példa 
adás; a’ követési hajlandóság’ élesztése, vezérlése: ezek 
töl függ mind egyes emberekben, mind egész пemzet 
ben az Бsгeт czéluak elérhetése, hogy t. i. а’ psyche 
таgа“ а’ jó’, szép’, igaz’ irányára fordl’tsa. Mert csak ak 
kor egészséges а’ lélek, midön ama’ fö pontra függeszt 
ve, magával megelégedve élhet, és munkálhat. Illyen 
egészség ugyan teljes mértékben nincs, mert emberek 
vagyunk. Olly sebesen tolongnak lelkíjnk’ fenekén a’ 
különbféle egymást elnyomó, fölemelö, ébresztö, lan 
kasztó, gyengébb, erösebb elôterjesztések, és ezeknek kö 
vetkezésében annyiféle kivánságok ösztönöznek, hogy 
ezen tolongó hullámok között, szintugy 'mint a’ 'külsö 

a lélekre se felette hathatósan ne munkáljanak , se . 
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világban, az állandóság lehetetlen. Boldog azonban , ki 
а’ czélt csak valamennyire is megközeh'thette. Nincs 
földi jó, ninos ragyogó helyhezet, melly azon 11o1do5 
sággal fölérhetne. De fájdalom! ritkán lehetnek “gy 
együtt az emlílett föltételek, hngy lelkünket, ama’ 
ponthoz, mennyire lehet, legközelebb vihessék. Egyik 
psychét a’ physicai nevelésnek elmulasztása, másikat a’ 
már eredetiképen gyenge reílectáló erö; nmazt a’ rosz 
példa, emezt bizonyos életmú'vek’ levert, vagy túl a' 
rendén eleven munkálata, alkalmatlanná teszik ama bol 
dogl'tó czél’ elérhetésére, '“аgy más szóval a’ lélek’ sza 
badságára. Mert az érdemli meg a’ szabad nevet, ki 
nek felsôbb'tehetségei arra vannak, mire kell, függeszt 
ve. Szabad-e, kinek elôterjesztései zavartak, ki illetlen 
’s а’ belsö törvényszék elôtt meg nem állhatót kl'ván, 
ki fô rendeltetés'éröl elfeledkezve, csak a’ testit teszi 
tárgyául kivánságának'l Kár hogy а’ szabadság' szép‚és 
nagy neve alatt, ollyanokat értettek sokszor, mellyek 
azt lneggyalázták, ’s még а’ gonosztevöknek is, kik any 
nyira elfordították lelköket ama mennyei iránytól, tu 
lajdonítottak szabad akaratot. Így van eвéл nemzetre 
nézve is a’ dolog. Az a’ nemzet érdemli meg ezt а’ пe 
vet, melly nem az egoismustfál vitetik, hanem эttдl kor 
mányoztatik , mi а’ lélek’természetén alapul, ’s e’ szerint 
a’ status’ minden tagjainnk boldogságát akarja. Ekkoráig 
még sokkal kevésbbé tünt föl ,ez n’rendeltetése embernek 
valamelly statusban, mint egyesekben, mert а’ lakosok' 
nagyobb részének nevelésére sehol illendö íigyelem nem 
fordíttatott, mert.a’ physicai szükségek mind hátráltat 
Шk a’ lelki fejlódést, mind más részröl ösztönöztek er 
kölcstelenségre. De jobb remény derült föl az emberi 
nemzetre. A’ psychologiai ulaposabb ismeretek, ’s а’ lel 
ki fejlôdésre figyelmezés, sok módokat, miket’megszem 
telt a’ régiség, kiküszöbölt; a’ real tudományokban Lett 
elöhaladások nevelték az anyagi jólétet; a’ közlekedés’, 
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és fogalmak' surlódása, köszörülték a' lelket. Ámbár e’ 
szerint a’ 'tökéletes status’ ideája még most meg nem 
fejthetô problémája az emberi nemzetnek, közelebb van 
mindazáltal sok statusokban a’ lélek azon meridianushoz, 
melly mint czél számára kiszabatott. 

Itt az a' természetes, ’s az elôbbiekbôl könnyen 
megfejthetô kérdés adja magát elô: mellyek a’ psyché 
nek fôbb elhajlási ama’ fôczéltól, 's hogy lehet azt oda 
visszavinni? A' feljebb mondottakból kitetszik, hogy a’ 
lélek’ legfôbb tehetsége (mire a’ physicai nevelés; czél 
irányos, lelki fejlôdés’ fokaihoz alkalmazott pallérozás; 
a’ példaadás 'stb. mind csak eszközök) a’ reliectáló erö 
az, mit fô dolognak kell tartani. Minden indulat, min 
den kívánság, a' fogalmak’ szüleménye; hol а’ fogal 
mak tiszták, erösek, okossággal megegyezôk, csak ott 
lehet a’ lélek а’ szép’, jó', igaz” irányában. — Érzés' be 
tege а’ melancholicus, elzárt, magában emésztődik; а’ 
maniacusban erös az akarati hatás, érzése kiront, ’s 
nem csupán az agy' határai közt munkálódik; növényi 
életre alacsonyodik le, a’ tébolyodott szintugy mint az 
ostoba, ha t. i. a’ nyavalya fô polczra hágott; nem hall 
gаt főbb rendeltetésére a’ magát oktalanul szeretô, a' 
fukar, kinek csak pénz a’ lelke, ki alkalmatlan levén 
felsöbb gyönyörüségre, annak hiányát csak alacsonyan 
álló emberhez illô módon kívánja pótolni; de mind ezen 
sokféle bajok, utoljára a’ tévelygô fogalmon alpulnak. 
Innen a' már ezen értekezésben annyiszor említett alap 
törvénynek, hogy t. i. a’ lélek’ reflectáló erejének gya 
korlása legyen fô dolog, nagy fontossága. De ha ezen 
cselekedeteink’ középpontjára, ezen psychét éltetô, an 
nak minden erében sebesen folyó nedvességre, annyira 
méltó függeszteni figyelmünket; nem kell elmnlatnunk 
azon elemeket is, mellyek erre olly nagy befolyással 
vannak, mert csak így fejthetjük meg, miért marad а’ 
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lélek annyiszor távol rendeltetésétöl , miért hajlik el 
attól olly hirtelen, ’s annyira’? . 

Vegyünk föl egy magnest, mellynek szabadsága, 
hogy úgy tegyem ki, ‘гаgy más szóval rendeltetése, abban 
iШ, hogy egyт pólusa éjszaknak, a' másik délneklegyen 
irányozva. Ha azon magnes vаgy lehajlik, vаgy eltávo 
z'ik keletre vagy nyugotra kiszabott irányától, csak a’ 
tudatlan állíthatná, hogy azon elhajlás történetböl esett; 
ellenben ki ismeri a’magnes’ természetét, az okot igyek 
szik ikitanulni. Valljon ninos-e (l’gy gondolkodik) egy 
darab vas keleten, vagy nyugoton, melly azt a’ mag 
nest keletre vagy nyugotra vonja magához; vаgy tnlán 
magában s’ magnesban van a’ hiba; vаgy az éjszaki po 
lushoz más.ugyancsak éjszaki poh'lsú inagnes vitetett, 
minek következésében amaz, az ismeretes physicai tör 
vény szerint, elhajlott. Épen l'gy van az emberi lélek 
re nézve a’ dolog; mert az ugyan nem magnes: de 
szintugy vannak bizonyos törvényei , szintugy alattok 
van mint amaz а’ külsö befolyásoknak, ’s még fogal 
mainak mennyisége, minemiísége is azoktól nagy mér 
tékben függ,'és módosl'ttatik. Valamint a’ különben nagy 
darab, ’s jó tulajdonságu magnest is eltéríti meridianu 
sától, egy erejét meghaladó vas darab: ugy а’ még kü 
lönben jó reflectáló erövel bíró psyche is el'hajlik ren 
delletésétöl a’ rá hatalmasan dolgozo' külsô okok által. 
Ezeket elöre bocsátva, könnyen kifejthetöknek мы 
juk a’ lélek’ betegségeit, тайн-‚9zo1: akár ugy'nevezett 
erkölcstelenségnek, akár ostoba'ságnak, akár (“1h6s5é3 

. nek; akár tébolyodásnak neveztessenek; mind' ollyan kü. 
lönbségek ’s fölosztások, mellyek könnyen kárt ’s zavart 
okozhatnak, az összevágó ’s egységben összeolvadó lelki 
tehetségek’ vizsgálásában , ’s mind elhajlásában gyökerez~ 
nek a’léleknek, az ô, teremtc’ítöl kiszabott rendeltetésétôl. 

Vegyünk föl egy gyermeket: gyenge korában a’ 
szülöi oktalan szeretet, hevl'tö italt töbször adott neki; 
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a' gyermek ат: megizelíté; benne a' zokás пиву-6526tt, 
’s lnár kisded korában hevesen hatott a’ szesz idegeire, 
könnyen ingerelhetô agyára; kivánságok штот“; föl 
egymást; most a’ néhány éves nevendékben zabulátlan 
indulatok kezdenek uralkodni; nem természeti-e, hogy 
ezek mindinkább eröt vegyenek, ’s még akkor sem en 
gedjen'ek idôt а’ léleknek befelé hatni, midön azon te~ 
hetségnek már fejlôdni ’s gyakoroltatni kellene. A’ ve 
nusi kivánság fölgerjed idö nap elött; a’ néha föltünö 
okos elöterjesztések az ellenkezök’ hullámitól elnyomat 
паk; а’ kötelesség’. szentsége nem „штык; а’ lélek ma 
gában nem gyönyörködhetvén, nemtelenekben дereй 
gyönyörú'ségét; a’ többit könnylí kipólolni, ’s látni le 
het, hogy a' legtermészetibb psychologiai menetel sze 
rint, valami eleinte csekélységnek Назzд szokás, meny~ 
nyi szoты.й következéseket húz maga után. 

Egy középkorú férfinak tenyészésre szolgáló élet 
mú'vei a' цerРыси! lelki foglalatnsság által leveretnek; 
az а’ proteusforma'jú nyavalya mit hypochondriának ne 
veznek , rajta eröt vesz; csak hamar egy véletlen “Шo 
zás, teszem feleségének, "аgy egyetlen egy gyerme 
kének halála, mélyen érdekli lelkét; a’ hypochondria 
mélységes melancholiával párosul; egy váratlan szeren 
csétlenség javaitól megfosztja: nem természeti psycholo 
giai menetel-e, hogy n’ már különben is levert lélek, 
kétségbe essék? És ha a’ hánykodó szerencsétlent ön 
gyilkossággal látjuk végezni életét, ennek kimagyarázá 
sára nem szükség rendkivüli eröhöz folyamodnunk. Egy 
másik, hasonló körülmények között minden kétségbeesé 
.se mellett sem mer erövel vetni véget életének; készebb 
e’ szerint va'lami nagy gonoszságot vinni véghez, hog'y 
az élet’ gyökere, mellyre ö örökös kárhozattól félvén, nem 
meri vetni a’ kést, más által szakasztassék ki. *) ' 

i*) lgen nevezetesek Hoñ'bauernek катит szavai, ’s megér 
demlik, hogy szivre vétessenek. „In dem Volks - Unterrichte 
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Látunk viszont mást, ki noha fényes születésénél fog 
vа f6 hivatalokra emelkedett; de annak folytatására,“s 
hazája' boldogl'tására azért alkalmatlan, mert tehetségei 
nem czélirányosan fejlödtek ki, mert soha gondoldodni 
nem tanult; halmaz матка! vertek fejébe; de épen azok 
mintt nem láthat tisztán, mint a’ ki az erdö' sú’rú'sége 
miatt nem tudja a’ fákat egymástól megkülönböztetni; 
az okos változtatásra tehetetlen. Hányszor megesik to11111 
bá , hogy egy, kis korában sokat igérö lea'nykában, a’ ro 
mánok, mellyek még mikor alig tud olvasni, kezébe adat 
nak, az ingerlö italok, a' te'sti mozgás’ 'nem léte, idö 
elôtt fölébresztvén a’ nemi ösztönt, ат idôvel egész nym 
рЪoiпагйá1Ёг emelik? Hányszor megesett hogy a’ törvény 
telen gyermek, anyja’ szégyentöl ’s kétségbeeséstöl 161 
ingerlett, ’s mintegy maniába hozott agyának lett á111o 
zatjal Hányat tett az eröszakos férjhez adás egészen más 
sá mint volt annak elötte, ’s lett volna különben! Az 

moralisirt man vielleicht mit mehr gutem Willen, als “Гeìз 
heit gegen den Selbstmord. Die Liebe »um Leben hat die 
Natur dem Menschen wie jedem lebenden Wesen, zu tiefein< 
gepflanzt, als dass andere, als nur die unglücklichsten, Umstände 
ihm das Leben verhasst machen könnten. Die Furcht vor der . 

ewigen Verdammniss , als der göttlichen Strafe des Selbstmor 
des, schreckt dgn Menschen vielleicht ab, Hand an sich 
selbst zu legen; allein mit dem Leben selbst ihn auszusöh 
nen, vermag sie gewiss nicht. lst der Mensch nicht aufge 
klärt, so nimmt er den traurigen Ausweg, und will von der 
Hand der Gerechtigkeit sterben , um so seines Lebens los zu 
werden, wird er ein Mörder an Andern, und in der That 
auch ein Selbstmörder, ob er sich gleich nicht als ein sol 
cher scheint. Ein berühmter Theologe (S. J. D. Michaelis 

' Moral. § 56) findet darin göttliche \Veisheit, dass in der Bibel 
zwar der Mord überhaupt verboten, aber nirgends ein aus-` 
driikliches Verbot des Selbstmordes zu finden eey.“ Fente-bb 
említett munkájában. ' 
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illyeneket tekintetbe kellene venni, ’s meggondolni, hogy 
a' természetben ok nélkú'l semmi sem történhetik, 's még 
az erös lélek is félre vonatik az erösen haló körülmények 
tôl. Igy tehát más értelembcn kell venni az ugу nevezett er 
kölcsi szabad akaratot, mint veszik némellyek'. Én azt, ukár 
milly csoda erövel hirjon, inkább csak productunmak итoiu. 
Mint а’ Jupiter’fejéböl fegyveresen kipattant Minerva, is 
teni erövel birt; de azt Zeüsnek köszönhette: Еgy az erköl~ 
csiakarat, érzéssel ’s okossa'ggal fölfegyverkezve, ’s nem 
akadályoztatva szerfelett a’ hatalmas külsö okoktól , na~ 
gyot Еeы, nagyot végez. А’ gyenge tehetetlen akarat nrra 
шпаtат, hogy 1iдyeпёe elemek adtak ne“ életer. Krug na 
gyobh eröt tulajdonl't az akaratnali, különösen a’ követ 
kezö szavaiban „Die Sittliche Vollkommenheit oder die Tu 
gend ist Sache der Freiheit. Sie zu erverben ist nuŕ ein 
ernstlicher ‘Ville , ein fester Entschluss , ein beharrlicher 
Eifer im Guten nöthig.“ *) Az igaz, hogy akarat kell 
az erényre;de akarhat-e minden emher egyformán? Törvé 
nyei vannak az emberi léleknek, mint az égi testeknek, 
mint mindennek az universumban, 's vajha ezeket Яgра 
keztek volna inkáhb kitanulni а’ nevelök, törvënyhozók 
a’ helyett, hogy а’ roszul értett erkölcsi szabadsëíggal 
természet elleni ugrást akartak tétetni. Szahad az em 
her, tagadhatatlan, és ezt semmi mesterséges sophisma 
soha meg nem czáfolhatja; de ne feledjük, hogy ez n' 
szabadság, nem másban, mint okosságunkban gyökere. 
zik. Az akaratot nem kell {дышат az általányossa'ggal; 
nem kell antonomiát tulajdonítani az akaratnak. 
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45. §. 

А’ le'lek' nya.valyáí míképen osztathatnak föl cze'l 
szerűen. Büntete’s, z'mputatz'o. 

A' gyógyításra nézve legczélirányosabban osztathat 
nak föl a’ léleknyavalyák ollyanokra, mellyek 115215116' 
:en a’ lélekben, és ollyanokra mellyek különösen a’ test 
ben gyökereznek. különösen, mondom: mert szoros érte 
lemben lelki nyavalya nem lehet; sokkal szorosabb levén 
a’ lélek és test közötti összeköttetés, mint hogy aman 
nak rendetlen munkálatja emebben is ne tegyen változá 
sokat, bár ha ollyanok is azok, hogy szemeink ’s mi 
croscopiumink által föl nem födöztethetnek. Mind a' két 
félé nyavalyákat föl lehet osztani továbbá származásiakra, 
vagy nem származaslakra, a’ szerint a? mint születés által 
vették, vagy nem vették lételöket. A' lelki nyavalyáknak 
sokféle módosításai alig engednek több féle Мамам? 
inkább megérdemli figyelmünket azon felosztás, mellya' 
lelki leszállás’ különbözô fokain alapul. Vagy t. i. annyi 
ra leszállott а’ psyche emberi állásáról, hogy szinte nö 
vényi életet él, mint a’ tébolyodás' fô mértékében; vagy pe 
dig az indulatok ’s kívánságok hathatósak, de nem a’ re 
flectaló erö’ vezérlése alatt. Ezer féle módosítása van min 
denik állapotnak. Gondoljuk meg, mennyi fokokat le 
hetne csinálni, a’ hamar 'fölpattanó , csekély ellenmon 
dást sem. szenvedhetô, de egyébiránt talán nem csekély 
talentumű embertôl, addig a' maniacusig , kinek hírtelen 
beborúl lucidum intervaluma, rendetlen agyából mint 
valami electrica batteriából rohannak az ingerek az iz 
mokra, és azokat rémítô cselekedetekre ragadják. Mennyi 
lépcsôkön kellene lemennünk a’ fixa idea, elsö csirájától, mellyel még tassoi 's rousseaui talentum is megállhat, de a’ mit még is ugy kell tekinteni a’ psychologusnak, 
mint egy kis csorbát а’ lélek’ egészén, a’ tébolyodás' 
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legalsóbb fokáig. Viszont millyen‘a’különbség, egy, МЫ 
dolgait elég jol ‘дvö, kicsinységekre alkalmatos f6-, és 
egy olly erötelen között, melly a’ legcsekélyebb com 
binálásra is tehetlen. A’ reflectáló erö’ különbözö mér 
tékben jelen- vagy távollétének nagy fontossa'ga van kü 
lönösen a’ hüntethetésre vаgy imputatióra nézve, mire 
fájdalom! sokkal kevesebb figyelmet fordl'totíak mind ek 
koráig a’ törvényszékek, mint a' dolog’fontossága megér 
demelné. Túl terjedne ezen értekezés’határán bôven be 
ereszkedni ezen foтos tárgyba, melly különben is talán 
soha által nem hajókázható nagy tenger. Néhány alap-. 
törvényeket akarok csak emll'teni: 

i-ször. Hol bizonyos, vаgy inkább nagyon hihetô 
az, hogy a’ reflectáló erö nem tarthatta а’ kötelességet 
lisztán a’ lélek elébe, ‘т az imputatiónak helye nem 
lehet. 

2~szor. A’ testi Organismus’ ollyan hibáinak, mely 
lyek visszahatással vannak а’ lélek’ organumára, illendö 
tekintetbe kell а’ rosz tett’ megitélésekor véмны1'; és épen 
azért érdemel figyelmet a’ lélek’ nyavalyáinak emll'tett 
fölosztása, melly szerint a' lélekkel sympathiában levö 
életmú'veknek szemhetünö bajai; ugy tekintetnek, mint 
nem kevés befolyásúak a’ lélekre. Ennek igazsága а’ fel 
jebb mondottakból vila'gos, ’s azok, kiknek alkalmok 
volt adatokat ‘gyüjteni а' lélekbetegek körül, erröl 'nem 
kételkednek. Csodálkozni lehet ennél fogva, hogy egу' 
Nasse а’ léleknyavalyákat a’ bl'ínnek, és csupán a' bl`ín 
nek miként tulajdoníthatja. Miként esik hát meg, hogy 
az illyen betegségek sokszor elhán'ttathatnak orvosszerek 
által? Hogyan történik, hogy az izzasztó , hashajtó , máj-, 
lép- daganatot oszlató szerek, kiveszik mintegy igen gyak 
ran ama’ szerensétleneket az ördög’ körmei közl’íl? ho 
gyanlehet, hogy sokszor a’ lelki bajok együtt növeked 
nek ’s kisehbednek а’ testi bajokknl@ Óhajtani' kell а; 
emberiség’ javára, hogy az itélö bl'rák, vаgy ]ártаsаbЬа1‹ 

0o 
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lennének az emberi organismus’ ismerésében, vagу in 
kább engedjenek, mint eddig, ma'goknak, az аzt isme 

'xßktöl segéd kezet nyujtatni. 
3-szor. Különösen fontos dolog, hogy a’ szишeтe. 

tés jobbl'tási czéltól vezéreltessék. Vannak esetek,mely- 
lyekben még akkor is, midön nem csak kétséges az im 
putalio, hanem vila'gos hogy annak helye nem le 
het: szükséges szenvedtetni a’ cselekvöt, még pedig 
лért, mert а’ testi szenvedés jóltevö befolyással van f0 
galmaira. Vegyünk föl péld. eё’); maniacust, kinek sok 
kal zavartabbak elôterjesztései , sokkal inkább megszok- 
tak izmai nem függeni a’ lélek’ parancsolatától, mint hngy 
a' lelki szerek által czélt érni Íehetne; az illyenre gyм: 
xan hatgllmasan dulgozik a’ testi szenvedés; а’ fájdnlom’ 
elöterjesztése, elnyomja a' kicsapongásra ragadó fogaL 
таkм. На tapasztnljuk en.nél fogva, hogy а’ lelki bvteg 
testi szenvedés által jobbul; vigyázva még nevelni 'is lc 
het a’ testi büntelést, vigyázva mondom: merk az'agy 
a’ lélek’ organuma, 's annak nagy fínomságú szálacskáira,' 
а' legfìnoinabb eszközzel (psychice) hathatni gyökeresen, 
ha t. i. már'a'l. elött n'' lalán meglevö testi nkadályok 

i elhárl'ttauak. Tanuságára ’s dicsöségére az emberi nemzet-, 
uch- gyönyörlí példával mentek elö az éjszakamerikai sta 
tusok, mellyeknek jól elrendelt kórházaikbnn, czélirá~ 
nyos oktatás által, sok gonosztévôk visszanyerték az em 
beri charactert, a’ psyche' menliyei erejének bizonysá 
gára. Különösen vannak ollyan leiki nyavаlyák, mely 
lyekben, minden testi szenvedés, gyaiázás, a’ roлаt 
neveli. Szenvedlesd, büntesd a’ fanaticust, nlajat öntesz 
tüzére. A' talán szegénységtöl elkényszeredettet, csekély 
hiháért kitenni а’ közönsóg’ gyalázatának, annyit tesz 
mint аzt rosz emberré tenni. Nagy tartalék ugyan is a’ 
becsület, ’s mikor valaki аzt elvesztette, alig levén mit 
vищeтe, hanyatt homlok rohan. Bátran el merem món 
dani, 'hogy ha a’ szív’ ‘Щи: rejtekéba nézhetnénk, meg 
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látnók, hogy néha egy darab kenyér" nem léte tétetett olly 
lépést, meglehet sírva, borzadva némellyekkel, melly 
azután, egyedül a' -büntetni akaró’ hl'b‘íja miatt, мы. 
ket ’s ollyanoknt vont maga után, mellyek a'szerencsét 
lent gonosztevôvé alacsonyíták le.--De hát ne büntessen 
a’ status? Minden bizonynyal büntessen, még pedig minél 
inkább elharapódzott valami rosz а’ közönségben , annál 
keményebb legyen annak büntetése, ha különben azt 
annyira nem érdemlené is. Mert társaságban élünk, 's fő 
törvénye az erkölcsiségnek, hogy mindig az egész'java, 
boldogsága tartassék fô dolognak. De ha büntettek; job. 
bítsatok is, ’s a’ roszat büntetés által roszabbá ne tc 
gyétek. Állítassanak csak föl czélirányos intézetek а’ gos 
nosztévôk' jobbítására; rendeltessenek oda. a’ lélektudo~ 
mánynyal megbarátkozottoktatók; legyen gond a' nevelés~ 
re; adassék munka 's kenyér a’ szegénységnek; általában 
bánjanak kímélve azznl` az emberi lélekkel, mellynek 
olly különös tulajdonsága van, hogy mihelyt meg nem il 
mertetni latja magában a’ mennyei szikrát , hajlandó 
állativá alacsonyodni le: bizonyosanmás lesz az emberi 
nemzet. 

' Eddig tapasztalati adatokat feреgными a" psycho 
logia' körében; de hogy ez а’ része se' maradjon a' lé 
lektudománynak nem illetve ezen értekezés által, szán 
dékozom igen röviden némelly metaphysicumokat érin 
teni, mind azért, mert onnan lehet némelly adatokat el 
vonni, ’s velek a’ tapasztalati psychologiát világosítani, 
mindeazért hogy ezen elmélkedésbôl is kitessék, mi már 
többször megbizonyosodott, hogy t. i. а’ metaphysicu 
mokban 'keskeny köre van a' psycbologilínak, ’s más tn 
dományra van szükség hogy haladhassunk. Fentebb elő 



,134 Puvsloь. És PsvcnoL. ELMéLKEDl-Ési:K 

.ъ ‚„:’ ‚. ‘ . 

jött néhányszor a’ psyche’ alaprajza, hogy t. i. meg ke“ ' 
lenni a priori bizonyos lelki képnek, ideának, mi szerint ì 
fejlôdik ki az organismus. Illyen alaprajzot már a' ta 
pasztalati psychologia is föitesz mint szükségest, nla's1114 
pen lehetctlen levén a’ sokféle individualitást kimagya 
rázni. Ezt a’ mélyebben ja'ró, és metaphysicába vágó 
llsychoiogia, még inkább megerösíti. lgen szépen Ю1ej-' 
ti а’ nagy Leibnitz (Nouveax essais sur 1’ Entendement 
humain ),' hogy létünk’ kezdetében aiapítva vannak ben 
nünk minden fogalmnk, érzések, mellyek meghatározott 

'idöben ’s meghatározott renddel kifejlenek; innen Leib 
nitz a’ lelket több hellyeken lelki machinának (automate 

'spirituel) nevezi, mellyben t. i. а’ mozgások, az alap 
'rendszernek megfelelôleg eikövetkeznek. Ez az áilítás 
nem teszi szükségtelenné а’ külsö tárgyak’ befolyását, 
szintugy mint az elszórt magvak, a’ nedvességnek vilá 
gosságnak rájok hatását, hogy csirába menjenek, ’s ki 
zöldüljenek. Babbage’ lángesze anyag nélkül nem hoz 
hatta volna fényre, ’s nem bámultathatta volna iii111so1; 
kal mú'vének mozdulatit; de azért nincs abban semmi 
részecskc, melly a’ geniustól meghatározott módon nem 
teijesítné rendeltetését. Azonképen a’ léleknek ki'fejlö-, 
dött ’s már mutatkozó tulajdonsági az alaprajz szeнт 
fejlôdnek ki, ’s képteienség föltennni, hgy attól eltá 
vozhalnának. A’ mit Leibnitznek ezen ideologiája el 
len Tiedemann mond (Geist der speculativen Philo 

sophie 6. B. 479.) semmit sem bi`zonyl't. Hogy esik, 
Еgy szol Tiedemann: hogy vaiameily organumnak elves?. 
tése után azon érzés melly ahhoz volt kötve, elenyé 
“Ш? hiszen a’ lélek az érzés’ benyomásit nem vesztette 
el, és még azokat eiô tudja'terjcszteni. Igen; de a’ lé 
lek, csak anyag által jelentheti ki ат mi benne van 
eredetiképen; szintugy mint a’ machinában а’ rugók, 
kerekek azok, mellyek a’ müvész’ 'gondolatit ’mint 
egy láthatóvá teszik. На!t аrrа mit felelno Tiedemann’ 
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hogy valamelly elvesztett organumnak munkálatát nem 
ritkán más Pótolju ki, hogy péld. az alsóbb rendl'í állntok 
ban а’ látidegnek hiánya, az 5-dik pár ideg álánl legu 
lább valamennyire l.«xipóloltntik’.l Eröködik a’ psyche fen 
tartani az egészet mindenütt, ’s ann.ak fogyatkozásithelyr'e. 
hozni. Lockének ismeretes ellenvetése, melly oda megyen 
ki, hogy bennünk semmi öntudat azon velünk született 
Иeан: felöl nincs, elenyészik annak meggondolása által , 
hogy valaminek lételére öntudat nem szükségképen kiván 
.tatik. Ezen okos és helyes értelemben vett idenlismus, föl 
emelkedett gondolatokra nyujt alkalmat a' psychologus 
паk, az alacsony empirismusnak nynkn't szegi; ’s Мим 
ja vele, hogy mélyen Щит akkor a1. isteni Plato, milioi~ 
azt Эта, hogy а’ lélek alkotja a’ testet; mit azonban be 
tü szerinti értelemben el nem fogadhatunk, ’s mire igen 
elmésen azt iптица egy helyen a’ többször emll’tett Dr. 
Carus, hogy a’ csak ollyan, mintha аzt állítaná "Май , а’ 
Goethe’ munkáiban a’ betüket, papirost, festéket, Goethe 
alkottu. 

Азon' helyes él'telembe vett idealismus által továbbá 
megtanuljuk а’ szükseêgesigazságo/aat, a’ csak [пришлит 
tía/:tdi megkülönböztetni „Les sens (l'gy szól Leibnitz) 
quoique necessaires pour toutes nos connaissances actuel 
les, ne sont point'suliìsans pour nous .les donner toutes, 
puisque les sens ne donnent jamais que des exemples, 
c’est à dire des verités particulieres ou individuelles. Or 
tous les exemples qui confirment une verité generale, de 
quelque nombre qu’ils soient, ne suliisent pas pour la 
necessité universelle de cette meme verité: car il ne suit 

pas que ce qui est arrivé, arrivera tomjours de meme.“ “) 
Mellyik görôg vаgy római állította volna, hogy lehet 
ollyan tartománya u’ földnek, hol 24 óra lefolyta alatt 

") Nouveaux Essais sur l' Entendemcnt humain. Avnnlpropos. 
p. 5. 
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nem váltja föl nappal az ëjt, és é] a’ nappait? és még 
is ezt tnpasztaltákNova-Zemblában 'stb. Azon idealismus 
az érzékeket mint conductorait а’ léleknek szükségesek 
nek tnrtja ugyт, de csak mint némi cselédeket, ugy te 
kinti. Csak azt 'tudom én bizonyosan, miröl okosságom 
дуöz meg, mit tulajdon mennyei eredetü szememmel lá 
tok; a’,külsö világot csak érzékeim által ismerem, ’s а’ 
bizonyosság’ azon fokára mellyen állanak az örök igaz` 
szígok , a’ külsö tárgyak’ alkatja nem emelkedhetik. És 
ime itta’ legfôlsöbb, de egyszersmind könnyen félre .vi 
v6 oldala azon ideniismusnak. "') Ismeretes dolog, miily 
magas fok'ra tudott emeikedni az idealismus, ’s vele 
együtt a’ skepticismus. Hume azt álll'tja, hogy ha egy 
szer elkezdett valakiaz érzékeknek bizonyosságán két01 
kedni, ha elhagyta nz instinctust пie1ly vezérli a’ külsö 
tárgyak’ észrevevésében, ’s azoknak létezéséröl kétségben 
van: fog mindenrůl lmtzirtalanúl kéteikedni "") А’ psy 
chologiához kell-e lehzitfniyamodnunk, hogy а’ külsö dol 
gok’ nem csak subjeotiv, hanem objectiv létéröl is meg 
gyözödilessünk? гаgy a’ küisö tárgynkat riszgáljuk, és 
így ki-, nem befelé hatva? Mind a’ két úton czélt érhe 
tünk, mint ezt a’ phiiosophia’ historiája bizonyítja.' 
A’ külsô dolgok’ iételét tagadó skepticismus (termé 
szctesen n' tulságos idealismustól seщиe , mert ma~ 

 

"') Ezen idealismus még Leibnitzet is félre "itte különösen ab 
ban , hogy a’ külvilág’ létezését nem tartotta teljes bizonyos 
ságúnak, hanem csаи igen hihetönek. (L. említett lnuukáját.) 

") Ncvczetcs szavai Hnmének: Az oкosы; nem tМЫ'“1пк1l1 
megg ’67.6 erôsségct annak megmutatására , hogy elú'terjt'sz 
tésinkxàlami külso' tárgygyal vannakkapcsoiatban. Essays andI 
treatises on several subjects Basel 1793.' vol. lll. p. 171. A 
mi nem áll ugyan; de n' magasított idealismus', rokonságát 
a’ skepticismussal , bizonyítja. 
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ga a’ skepticislnus tehetetlen) utoljá'ra. magát a’ psychét 
is 'megtámadta5 lételünkröl a' fogalmunk (l'gy szóla) 
esak eló'terjes'ztésünktöl függ; csak elöterjesztésünktôl 
módosl'tva, attól megváltoztatva, és l'gy nem u’ maga va 
lóságában, fogadjuk el a’ tárgyakat lelkünkben; csak 
ugy tudunk valamit,'a’ mint elöterjesztjük аы, nem a’ 

.mint van valósággal. De e’ volt épen az a’ vár melly 
ben csak igen kevés ideig maradhatott a’ skepticismus. 
Sokkal inkább meggyôzô'dött аrró1'а’ lélek, hogy a’ lé 
tel, és elôterjesztés két különbözô fogalmak, ’s emez 
csak viletik amarra, amaz valóságos tôle különbözô obje 
ctuma emennek, mint hogy soliáig maradt volna bizonyta 
lanságban. Miután pedig mugával tisztában volt а’ psyche, 
könnyú' volt meggyözödnie arról is, hogy a’ külsö, nem 
csupán elôterjesztésünk’ munkája.. Igen nyomos érteke: 
zése 'van ezen tárgyról' Benekéuek (Das Verhältniss von 
Seele und Leib. Leipzig 1826.) 

Meg kell azonban jegyezni, hogy a’ külsö tárgyak' 
lételéröli meg gyíizödésrc nézve, biztosabb'út a’ ki- mint 
u’ befelé hatás. Mert épen a’ határon könnyen túl menö 
bebatása а’ léleknek, lesz hajlandóvá kevéssé venni te- 
kintetbe a’ külsöt, mint ezt а’ Kant praemissáiból na 
gyon is consequens következést húzó Fichte’ радар Ыт. 
nyítja. Igen nevezetes szavai vannak erre nézve Herbart 
nak: „Fichte hat sich wider seinen “f'illen in Idealismus 
festgehalten gefunden: weil er glaubte bey der absoluten 
Position des Ich beharren zu müssen, während er das 
Nicht-Ich imnler nuttin der Relation zum Ich, dem 
nach nicht als ein wahres Ding' un sic/1 dachte. Aber das 
Ich ist widersprechend, folglich nichts weniger als real, 
sondern blosse innere Erscheinung, das' Substrat die 
ser Erscheinung, die Seele kommt keineswegs allein 
durch sich, sondern nur in Verbindung mit solchen “fe 
sen, die von ihr schlechthin unabhängig sind zu dem, 
was wir Sclbstbcwustseyn nennen. “ruraul werden nun 
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diese Wesen, diese Dinge an sich selbst behauptet? 
Vermöge'einer Reihe von Schlüssen aus dem Gegebe 

.nen. *). Es imé oda jutottunk hol nem elég borítékjaik 
kal megelégedni а’ tárgyaknak; hanem azoknak lelkébe 
behatni, ideára törekedni; itt ’s ezen az úton nyl'lik ki 
elöttünk a' külsô természet, a’ természet' philosophìá 
jának vezérlete alatt. Itt igazl'ttatik útba az idealismus, 
még pedig ugy, hogy a’ tulságos, scepticismusra törek 
vô, a’ dolgok’ substantiája által szégyeníttetik meg; a’ 
mennyiben t. i. az eröt és anyagot mint egymástól el 
nem maradót, а’ polaritast mint állandó törvényét a’ ter 
mészetnek a’ tolongó tünemények között ugy terjeszti 
elô а’ természet philosophia; a’ pedig ki csak az ideáknak 
(t.i. a’ belsöknek) ad objeetiv bizonyosságot, arra 11én3’ 
szeríttetik, hogy a’ belsö ideákkal kapcsolja össze a’ 11111 
söket,' mellyek а’ természetben vannak elterjedve. Igy 
fog kezet egymással a’külsö és belsö; ’s minél szorgalma 
tosabban fejtegeti valaki azon ideákat, annál inkább ész 
reveszi magas állását, annál nagyobb gyönyörüséget ta 
lál énjében, annál tisztábban tünik föl elötte a’ halba 
tatlanság’ reménye, annál bámulásra méltóbh rendet lát 
mindenütt az universumban: következésképen annál ke' 
vésbbé lehet isten' létét tagadó. Mert nem az athens ki 
talán nagyon is össze láttatik kapcsolni az ideák' örö 
kös forrását, а’ kijelentéssel; hanem az, ki rendet, egy 
beköttetést, isteni sugárokat, sem magában, sem az uni 
versumban nem lát.„Hunc (Deum.) cognoscimus per pro 
prietates eius et attributa et per sapientissimas et opti 
mas rerum structuras, et causas finales, et admiramur 
ob prospectiones“ l'gy szól Newton egy helyen azonmun 
kájában (Principia.) melly Lord Brougham' itélete szerint 

 

I') Lehrbuch zur Einleitung in ‘in die Philosophie 3. Aung- Kö- 
nigsberg. 1834. 193. l. 
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a1. emberi lélek’ legna'gyobb szülemenye. L. Gott und 
Unsterblichkeit von Lord. Brougham Leipzig 1835. S. 113. 

47. s. 

Kz'ne’xe’sek a' jövendó'lae a’ psychologz'e’ mezeje’n. 

Mint minden tudomány, ugy a’ psychologie. islassan 
ként emelkedhetik magasabbra. Ez a’ tudornány, ahhoz 
képest mit várhat jövendôre tôle az emberség, még csak 
'bölesö_]'ében van. A’ természet- tudományok’ дыма be 
folyásának köszönheti mostani állását, mint a’ mellyek 
а’ lélek és test közötti harmoniára világot gerjesztettek, 
a’lélek’ eltévelyedéseinek okaira reímutattak, a’ lélek’ tu 
lajdonságit mаgasabb szempontból nézették. Különösen 
az összebasonll'tó psychologiától lehet sok jót várni; csak 
а: а’ baj , hogy még elsö fejlôdésében van ez а’ tudo 

, many. Fog mindazáltal bizonyosan sebes lépéssel töké-' 
letesedni, nem kevés elômozdítását találván az összehn~ 
sonlító physiologiában. Más felöl a’ testi Organismus’ b6 
vebb ismerete felette fontos a’ lelki tehetségek’ vizsgálásá 
ra. Miután az életmu"szerekröl аzt tanítja а’ physiologia, 
hogy mindenik azok közт bizonyos meghatározott életet 
él, miután a’ sympathia’ törvényei mind nagyobb „наg“ 
ságra jönek, ’s behatásaik az organumoknak az agyra; 
ennek amazokra tisztábbun feltünek; miután különösen 
az emberi lélekben is a’ jeleneteket nem mint minderi 
összefl'iggés nélkül eldaraboltakat, hanem mint egymás 
sal szoros kapcsolatban levöket, ugy terjesztik elö a’ 
psychologusok: renzényleni lehet, hogy némelly lelki 
nyavaly’fiknak, némelly még most rendkivülieknek lát 
szó tüneményeknek megfejtésére rövid idön támnd vi121 
gosság. A’ psychologiát nem régiben kezdették mégcsak 
ugy nézni, mint részét a' physiologiánnk. Мég ez elött 

'kevéssel a’ lelki munkálatokat, képzelö, emlékezö, ité 
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I6 tehetséget egymástól eldai'nbolva adák elö, a’ lub 
stantiára magára 'nem ügyeltek, épen mintha valaki .esak 
hangját kivánná hallani a’ harangnak, az érczet рedig, hon 
nan az kizengedez tekintetbe sem venné. Még most is ir 
toznak némellyek mindentöl, mi anatomiai vagy physiolo 
giai a’ lélektudományban, nem gondolván meg, hogy vala 
mint akkor ismerhetünk meg valakit mikor annak 11111ô116 
sét gyermekkorától fo'gva fnkonként kisértük, azokkal kik 
kiözött élt, kikkel társalkodott összehasonll'tottuk: ugy 
a’ lélek csak а’ test’ ’s а’ többi életmú'ves lények’ tz1rsа 
sága'ban ismerhetö. Megtanulhatjuk-e а’ categoriákról, 
térröl 'stb. éles logicával, mesterségesen okoskódó psy~ 
chologiákból а’ lélek' fokonkémi'fejmdését, а’ szülök’ 
minemüségének nagy befolyását а’ niаrа,1ékrа’1 мeg-11а11t, 
hogy az erkölcsi szabadság miben gyökerezik, 's milly 
fölséges tulajdona embernek? Nem többet tenne~e ì11z1 
inknak, ha véт; mehetnének elméjökkel az életml'ives 
lények’ lajtorjáján az emberig, ’s ha láthatnák а’ különb 
séget melly köztök ’s az oktalanok között van , mint nem 
tudmn hány, maiorba 'minorba foglalt erösség, az isten' 
lételének megmutatására? Azok, mind csak formák; so11 
szor csak sophismára mennek ki; de a’ mit az ember mint 
anyagot magáévá tesz, megmarad ’s gyüsnölcsöt terem. 
Nálunk mind addig nem lehet sikeres elömenetelt var 
ni a’ lélektudományból, ml'g azt nem tartja'k elöttök, 
kiket illet, hogy természet-tudománynak kell :itat ké 
szíteni a’ philosophiára. 

4s. s. 

ÍWemzyz't ‘ее’! a' ne'mzetz’ z'skola'kban, a’ lä'lektudo 
máuyból tam'tás’ tárgyáal ритм 

,‚ Mit, m.ennyit keiljen a’ ncmzeti iskolákban taníta's 
(ail'gyŕini föivonni 1l’ psychologiiiból, erro nézve ne'ze 
timet a’ következö pontoklzan adom elö. 
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î-ször. Fölteszem .elt'ire, hogy а’ nemzeti iskohiban 
m. e. psychologiát kezdene tanulni а’ gyermek, tanult' egy 
kis természet- tudományt. Nevezetesen tanulta elsö ele- 
meit a’ mecbanicának; egy keveset a’ meteoronokról, 
tiizröl, melegségröl, electricitásról ’stb.; a’ botanicában 
’s zoologiában рedig a' növényeknek’s állatoknak megis 
merésében gyakoroltatott. 
. 2-szor. Fölteszem hogy m. e. psychologiához' fogna 

a’ tanuló, a’ chemismussal 'valamennyireÍmegismerkedeth 
Gyönyörködik a’ gyermek, összehasonll'tván a’ mechani 
cai munkálattal а’ chemiai hatást. Már tud valamit a’ 

nehézkedésröl ’s azt örömmel látja visszahozva, módo~' 
sl'tva a’ chemiai vegyületekben. 

3-szor Az Еgy psychologiára elkészült ifjúnak, mi 
elött csak egy szót is szólana tanítója a’ lélekröl,'Ana- 
tomiát kellene tanulni. 'Ha megkivánjuk ismertetni a’ 
'gyermekkel teszenl a’ régi historiábóI a’ régen elhunyt 
nemzeteknek legalább neveit ’s némelly szokásait: nem 
tartjuk fontosabbnak, hogy magát is mint a’kihez leg~ k 
közelebb van, ismerni tanulja'? Felette könnyen menne 
а’ gyermeki elmének megtanulni a’ fôbb csontokat; né 
hány nevezetesebb izmot; némelly föb'b idegeket; öröm~ 
mel hallana némelly értelméhez valót а’ tüdöröl; külön 
ben is már az elött megtanultu а’ physicából a’ levegö’ 
részeit, ’s könnyen meg értené milly foтos dolog az, 
bogy а’ savitóból kell bizonyos résznek megmaradni az 
organismusban, hogy azt éleszsze. Már a’ mechanicaból 
tanult annyit, hogy a’ sziv’ lökésébôl, a’ vérforgásból а’ 
legkönnyebbet megértené'; elbagyván természetesen a’ ter 
jedettebb boncztudományi ismeretet ’stb. Штаót. Már 
a’ chemiában nem levén e'gészen idegen, játszva megta 
nulná a’ vér', ’s más nevezetesebb nedvességek’ alkató 
részeit. . 

4. Megismerkedvén f6 részeivel az emberi organis~ 
musnak, óhajtanám terjesztetnék elébe röviden, bogy 
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nem minden állatban vannak meg mind azok a' részek; 
hogy vannak. igen egyszei-li állatok; tétetnék arra íigyel 
metessé, hogy a’ mint több életmú'vek jönek e'lö az ál 
latban, ’s azok mesterségesebben össze va’nnak kapesol 
va eg'ymással: az ‘Ша1 annál tökéletesebb. 

5-ször. Ezek után beszélné el elöttök a’ шайó, mi 
csoda Ю tulajdonságok van a’ növényeknek; egy helyhez 
vannak azok kötve; az állat ellenben már külsö moz 
gást is gyakorol , érez, ’s igy az állatok’ föbb tulajdonsá 
gain által az emberig. -- A’ .tárgy ezen osszehasonh'tás 
¿nal 'érdekessé шишéк а’ gyermek elett, ’s в arróltöb 
bet is örömest hallana; mit lassanként csinálhat is a’ 
tanító, összevetvén az állatok’ föbb charaeterit egymás 
sal. De elébb adja elô a’ test’ befolyását a’ lélekre; most 
már többet emh’tvén mint elébb a’ föbb életml'ívekröl; kü 
lönösen a’ lélek’ organumát, az agyat, egy kissé bö 
vebben lehetne elbeszélni, kiterjeszkedvén az' összehai 
sonlitó boncztudomány’ gyermektôl is könnyen fölfogha 
tó eleineire. 

ô-szor. Adná elô a’ lélek’nagy befolyását а’ testre, 
mennyit tesz a’ szorgalom; millyen nagy mnnkákat visz 
véghez az emberi ész; а’ jó embernek millyen vidámság 
derül el arezán is; ’stb. 

7-szer. Kezdené el a’ tanitó a’ lélek’különbözö ha 

1ásёт а’ szép’ és igaz’ irányának megkülönböztetése ál 
tal; Init, már az elöbbiek által gyakorlott, ’s érettebb 
eszl'íekkel, könnyen föl lebetne fogatni. Mind a’ kettô 
nek mik szolgálnak elömozditására. Különösen az igaz’ 
irányában tenné a’ gyermeket figyelmetessé a’ ki- és be 
ható eróre; az utolsó’ nаgy fontossgigára; de hogy azért 
az elsönek meg kell a’ nevelésben elôzni az utolsót, --- 
az erkölcsiség’ fô elemeire a’ vallásos érzelemre, figyel-- 
meztetné. Ezzel a’ részével a’ psychologiának 'czél'irányn 
san össze lehetne kötni а’ historiát: elöadván szomorúkö 
vetkezéseit az erkölcstelenségnek. 
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'8-szor. А’ tôbbi módosl'tásait a’ psyche’ munkálati 
nak; az indulatokat; miért olly emésztök azok emberben; 
mi orvosság van а’ méreg ellen, t. i. а’ rel’lectáló erö; 
millyen nagy fontosságú arra szoktatni mарфt az ember 
nek hogy valami nemesben , tisztességesben találjon gyö 
nyörú'séget, hogy igy a’ nemtelen inndulatok rajta eröt 
ne vegyenek. Igy tétessenek а’ tanulok a’ példa’ vonzó 
erejére Iigyelmetesekké. ’stb. . 

Természetesen hogy más tanítóknak kellene akkor 
midön mindezek czélirányosan kivántatnának, föllépniök, 
mint a’ millyenek rendesen a' mi iskoláinkban nevelnek. 
De reményleni lehet, hogy ebben a’ tekintetben is eljö 
a’ kedvezöbb idö , nagy lelki ’s testi hasznára a’ növen 
dékeknek , ’s virágzására a’ hazának. 
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