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Az emberi ijntudat jelen fok&rdl.
Irta

esam.  tud. akad. 1870. okt. 10-ken lartott osztalyuleseben szekfoglaloul elliadta

Dr. Barsi Jozsef.

A  M. Tud. AkademiAnak foly6 Evi majus h6 25-En tar- 
tott nagygyiilEsen jelent volt tagjai megvAlasztottak tArsul a 
levelezo tagok sorAban. FogadjAk e rAm nezve nagybecsti 
megemlEkezEsErt szives h AI Amat, s mi ut An e nagyerdemu 
testuletben elfizEkenyen helyet adtak, reszesitsenek j 6 indu- 
lataikbau ezentul is, mit erom szerint viszonozni mindig oro- 
memre szolgAland, s mar ez <5rAban kErem, legyenek elnEzfik 
irantam, ha tapasztalni fogjak, hogy tobb a j 6 akarat Es buz- 
g6sAg bennem a tehetsEgnEl.

Sorom az Akademia mAsodik osztAlyAban esvEn, mely 
a bolcseszeti, tarsadalmi Es torteneti tudomAnyok felkentjeit 
egyesiti magaban, az emberi ontudat jelen fokdrol Ertekezni 
vAlasztottam elso dolgozatom feladataul.

Az ontudat nEmi foka minden nagykoru Es epelmEju 
ember tulajdona levEn, s az ontudat Altal j 61 i-oszul felfogott 
ezer meg ezer nemii ismeretek Es ezeknek tArgyai kEpezvEn 
a tArsadalmi tEren minden lEpten nyomon az emberi beszEd 
Es cselekvEs hol bevallott, hol titkos rug6it es irAnyAt: elo- 
adAsom tArgyAnak tarsadalmi Erteke nem eshetik kerdEs 
alA. De az ontudat, mint az emberi elrnEk tulajdona, vilAgos- 
sAgAt Es tArgyai terjedelmet tekintve, fokonkenti fejlodEsre 
kEpes, mely fejlodEs fokozatai a hegyi magaslatokhoz hason- 
lok, melyek egymAs folottEsmogottemelkednek magasabbra
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s a rajtok &116knak ideiglenes nyugv6ul kinalkoznak ugyan, 
de tagasb-tdgasb kilatdst nyitva ds meg t&gasbat igerve, 
ingeriil is szolgalnak a tovabbi folszallasra. E fokozatos 
emelkeddsndl fogva elftad&som t&rgya, t&rsadalmi ertdkdn 
foliil, tortenelmi drdeket is nyer ds megtiirnd a tortdnelmi 
tdrgyaUst is; amde az ontudat ldnyegdnek, targyainak, 
keletkeztdnek, fejlGdtdnek ds fokainak nyomoz&sa, ds minde- 
nek folott az emberi ontudat jelen fok&nak merlegelese any- 
nyira eszmei feladat, annyira kiv&n elvont ds egyetemes 

. szempontot, hogy mds, mint bolcseszeli modszerrel nem vdlem 
czdlszertien megoldhat6nak.

Eload&som ezek szerint anyagan&l fogva tarsadalmi 
drteket nyerhet, melyhez fejlesztdsre kdpes termdszetenel 
fogva tortenelmi erdek jarulhat, alakja vdgre bolcseszeti fel- 
fogdssal kiv&n kezeltetni, s mindezeknel fogva, legaldbb ugy 
a mint terveztem, teljesen bele fog illeni az Akaddmia m&so- 
dik osztalyanak munkakorebe.

A tdrgy mind terjedelmendl, mind belsfi termdszetdnel 
fogva sokkal tobb id6t Idtszik kivanni az egy felolvas&sra 
megengedettndl, sokkal nagyobb erot az enyimndl, ds ennek 
drzetdben elore kenyszeriilok megjegyezni, hogy midon az 
emberi ontudat jelen fokdr61 sz&nddkozom ertekezni, e szan- 
dek nem jelentheti azt, hogy e fokot az ontudat egdsz koreben 
ds e kor minden pontjdn fogom kimutatni. Ilyen merenylet 
eromet nem csak feszitend, mire kesz vagyok, de j 6val meg" 
haladnd, a mit nem akarhatok, s habdr mai fejtegetesem 
ennelfogva inkdbb elmebeli gyakorlatnak valand be mint 
hasznos munk&nak, meg sem iitend el, remellem, ezen Aka- 
dernia rendeltetesetol, melynek hivat&sdt oly szepen fejezi 
ki jelmondata: Borura deril!

4  b a r s i  j 6 z s e f .

Ontudat szo alatt jelen eloadasom kezdeten egyelore 
nem ertek mdst, mint tuddsvnJiat arrol a mit tudunk. Ez azon- 
ban mar maga is kdt agra szakad, jelenti t. i. tuddsunkat
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magunkrol mint tud6krol, es tudasunkat arrol a mit ezen folill 
tudunk. De mind a ket tudds tokeletlen, ha nem tudjuk egy- 
szersmind, hogy mindazt a mit tudunk, honnan vettiik, min 
alapszik es meddig terjed. Az ontudat, a melynek tudasa 
ilyen tokeletlen, homdlyos ontudat, a melynek tudasa kis korre 
terjed, sziikkoru. Fejtegetesem folyamdban, remdllem, latni 
fogjuk, hogy a kezdetben minden ontudat sziikkorii ds homa- 
lyos, de a tudds mind kdt dgdban vildgoaoddsra es terje- 
dd3re kepes.

Vdgyak, remenyek es fdlelmek gyermeke, oromok, faj- 
dalmak es csal6ddsok neveltje, erzekeinek, tapasztalatai- 
es okoskodasainak tanitvanya ldvdn minden ember, kordn 
kezd eszmelni, hasonlatossagokat ds kiilonbsegeket eszro- 
venni, egytcil 6vakodni, mdshoz csatlakozni ds ragaszkodni; 
kordn kezdi magat masokban, masokat magaban ldtni; em- 
leke kordn kezd telni a latott, hallott, izlolt ds tapasztalt 
dolgok lenyomataival, vagyis az ontudatra valo kepesseg az 
emberben koran kezd munkalkodni. De a vdgyak, reme
nyek es fdlelmek, az oromek, fdjdalmak ds csalodasok, akiil- 
vilag ingerlo, kecsegteto ds ijeszto benyomdsai sziintelen 
mds-mds alakban, szinben es hanggal ujulnak, s az dltaluk 
okozott kordbbi hatasok nyomait majd mdlyobbre vdjva, 
majd kitagitva, majd egymaaba szove, ndha mersdkelve, 
mdskor hol megvildgitva, hol elhomdlyositva, bolcsojetol sfr- 
jaiglau kisdrik a halandot, ma ugy mint a logosibb idok 
azon szakaban, melyrol miir a rege sem tud, a monda sem 
szol, s e hatdsok alatt az eszmelet elsd cairdi egyre tovabb 
fejlodnek minden ldnyben, mely eszmdldsre kepes.

Eletiink egdsz idejen at ket allapot valtakozik szaka- 
datlanul egymassal, az ebrenldt dllapot*. ds az alvds alatti. 
Mind a kdt allapotot ds szakadatlan valtakozdsat annyira 
megszoktuk, hogy nem csoda, ha az ongondolkozdstol mind 
iukabb elszok6 sokasdg fekszik ds kel, elalazik es felebred 
a nelkiil, hogy o tunemeny (olott aokat gondolkoznek. Az 
ebrenlet ideje ugyanis nagyjdra azon iddvel esik oaszo, 
melyet nappalinak mondunk, s molyet a vildgossdg, a meleg 
ds az elok zsibongdsdnak nagyobb fokai jellem eznek; az al
vds ordi ellenben azon idtivel esnek iissze liagyjdbol, molyet
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Ejjelinek nevezunk, s melyet homdly, nEha sotetsEg, a melog 
apad&sa es sajdtsdgos mela csend jellemeznek. Termeszetes- 
nek taldljuk ennElfogva, hogy a legtobb ember azt liiszi, 
azErt alszunk, mert a sotEtsEg megneheziti es veszElyesse 
teszi a mozg&st, s azert Ebrediink, mert a nappali verofeny 
es zaj nem h&gy aludnunk, s hogy tehdt azt is hiszik, ha 
van mddunk az ejet megvil&gitani, nem sziiksEges aludnunk, 
s ha van m6dunk nappal sotetseget Es csendet taldlni, nem 
sziikseges Ebren lenniink. E nezet nem is alaptalan, de nem 
meriti ki az okoknak, melyektol az Ebrenlet Es alvds val- 
takoz&sanak sziiksEge Es haszna fiigg, egEsz sordt Es min
den rendEt.

Eber dllapotdban az ember annyit Ut, hall Es tapasz- 
tal, annyit cselekszik Es szenved, hogy szerkezetEnEl fogva, 
elfibb ut6bb Erezni kezdi a lankadds jeleit; s bar sikeriil 
is ezeket egyik-masik szer altal igy vagy amugy egy idore 
oluzni, nem sokdra ujult erovel kezdenek jelentkezni, mig 
vEgre a legmakacsabb virraszt6t is, —  mint szelid guny- 
nyal mondja nEpiink, — „elnyomja a buzgosag“ Es elalszik 
annal mElyebben, minei tovdbb szabadkozek az elalvas Edes 
kEnytelensEge ellen; elalszik dEJi vildgossdg Es alegelEnkebb 
siirges-forgas dacz&ra. NEhany ordi pihenEs utan az ideg 
visszanyerte fesziiltsEget, az izom ruganyoasagat, uj munka- 
kedv Es ero valtja fel a lankadast, mely alig hogy elmult, 
el is van felejtve.

E v&ltakoz&s ebrenlEt Es alvds kozt az eroknek nem- 
esak fentartisdra, hanem fejlesztEsEre is a legegyszeriibb Es 
leghatalyosabb eszkoz mindeniitt a szerves vil&gban, sot 
konnyu volna e hataa nyomait a szervesek vilagAn tui is 
puhatolni, de nincs rd idonk. Itt csak azon hat&s megjelo- 
lesEre van gondom, melyet az EbrenlEt es alvds vdltakozdsa 
az emberre gyakorol, s melynek legnevezetesb kovetkez- 
mEnye az eszmelet eleinte gyenge csemetEjenek mogszil&r- 
duldsa es kovetkezetes fejlodEse, mely azutan a virdgz&sig 
Es gyiimolcsozesig meg sem dllapodik tobbE, Es sz&zadrcil- 
szazadra emelkedvEn es terjedvEn vEgre oda Er, hol az esz- 
mElo ember, kinek figyelmEt jo  sokd inkdbb a kiilvilag 
tiinemenyei lanczolak le, onmag&t is veszi vizsgaloddsai tar-
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gyaul, 8 ez az idopont az, melyen a tudas magunkr61 kezdfl- 
dik s melyen tui mdr ontudatr61 lehet szo.

Hogy e korul teendo fejtegeteseim a szertelenbe ne 
tevedjenek, elore kitiizom nyomozasaim ir&ny&t. Nem eldg 
ugyanis a magam ontudatat vizsgalnom ea ugy a hogy ismer- 
nem. Folottdbb sziiksdges foltett czelom eleresere vizsg&lnom 
azt is , hol kezdSdik az ontudatra valo kepessdg a foldi 
lenyek sordban; melyek az ontudat ndlkiilozhetetlen fel- 
tetelei;m i modon nyilatkozik ott a hol van; rnicsoda foko- 
kon kell dtmennie az embernek, hogy kdpes legyen elegge 
vilagosan nyilatkozni; ds vdgre vizsgalnom kell, van-e 
mod arra, hogy a sok ontudatos elme vil&gos nyilatkozatai- 
b6l bizonyos neme a koz ontudatnak t&madjon, s hogy e koz- 
ontudat vildgoss&g&nak es terjedelmenek fokai inegismerhe- 
tok es szavakba foglalva eldadhat6k legyenek.

Hol kezdodik az ontudatra valo kepesseg a foldi le
nyek vil&gaban ?

E kerdes nem oly felesleges mint elso pillanatra latszik. 
A  gyermek ugyanis nagyon hajland6, azt a kevds ontudatot, 
a melyre kordnal fogva ke'pes, mely benne munkAlkodik s 
a melyrol magdnak termeszetesen szamot adni meg alig 
tudhat, mindennek tulajdonitaui, a minek kordben forog. Az 
o szemeben a szek es asztal, a bolcso ds az agy, falova, os- 
tora ds b&buja mind bir ertelemmel ds akarattal, csak ugy 
mint a kutya ds macska, a madar es bog&rka, a kikkel jdt- 
szik, ds csak ugy mint a kis tlrsak a kikkel mulat, ds az 
oregek, a kiket utanoz. E hajlanddsag attukriiztetni eszmd- 
letiink vilag&t ds atsugaroztatni drzelmeink melegdt magunk- 
b61 m&sokra az emberi termdszetnek — ugy l&tszik —  oly 
kozos tulajdona, melybSl az ontudat magasabb foka nelkiil 
ki sem tud vetkozni, j 6llehet annak atl&t&s&ra, hogy e tulaj- 
donunk szamtalan csal6ddsnak b(S forrasa, az eszmelet kisebb 
foka is eldg.

Hol kezdodik h&t az ontudatra valo kepesseg a ldnyek 
vilag&ban ?

A mai tudom&ny szorosan megkulonboztcti a lenyeket 
az elemektfil, melyekbcil mint megannyi alkatreszekbol a 
letesiilhetds szamtalan modjai szerint alakulnak. Az elemek
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egesz sordn At, bdr mily sajdtsdgos tulajdonokkal birjanak 
is, bdrmily drzekenyseggel a vildgsugarak, bdrmily eloszere- 
tettel e sugarak ogyik-mdsik dga irdnt, bdrmily fogekony- 
saggal a villanyos vagy delejes folyam, vagy a hangrezge- 
sek es dltalaban a melog irant; az elemek egesz sordn at, 
bdrmily hatarozottsdggal tegydk is meg vdlasztdsaikat, innen 
el-elillanva s mdshova szegodve, de ott sem maradva csak 
bizonyos feltdtelek alatt: az ontudatos drzds, drtes es szabad 
vdlasztds nyomait folfedezni meg eddig nem sikeriilt. A  
legszigorubb kenytelenseg az o torvdnyok, ldtsz<51agos lenge- 
sdgok daczdra.

Hasonl6 dlessdggel kiilonbozteti meg a mai tudomdny 
a ldtezok koziil a szervetlen anyagot a szerves testektol. A  
szervetlen anyag tombjei korantsem mutatnak annyi crzd- 
kenysdget es mozgekonysdgot, annyi leplezetlen rokon- es 
ellenszenvet akdr egymds-, akar a vilagossdg- es meleg-, a 
villany- es delej irdnt, mint az elemek paranyai, melyekbol 
e tombek alakultak, s melyek itt mintegy lekotve pihenni 
ldtszanak, mig paranyonkent mintegy elszabadulnak, hogy 
ido multdval isme't pihenni tdrjenek. Itt mdg inkdbb tor- 
veny a szigoru kdnytelensdg, s ontudatos valasztasr61 szo 
sines.

Maradnak vizsgdldsul a szervesek. Ezek ismet kdt osz- 
talyba soroztatnak a szerint a mint a helyhez kotve vannak, 
melybol tdpot szivnak, vagy tdpkereses vdgett mozoghatnak 
ds tobbnyiro mozognak is. A  helyhez kotottek annyira oda 
tapadnak gyokereikkel, annyira ragaszkodnak a tdpldl6 ta- 
lajhoz, hogy ezeknel az eszmdlds ds ertds legkisebb csilldmat 
sem lehet folfedezni. Mdskent van a dolog azon szervesek- 
nel, melyek tdpkereses vdgett mozogni kdpesek. Az usz<5k, a 
csusz6mdsz6k, a szalad6k, a repiilok, mdr kdtfdle ok dltal 
szabdlyoztatnak mozgdsaikban, kiilsti inger ds belso oszton 
dltal, minei fogva mozgasaik kisebb-nagyobb fokdt a szabad- 
sagnak tiintetik szembe. Miota az uveglencse alapjan a to- 
kely magas fokdra emelt latszerek egyike, az ugynevezott 
napnagyi't6, a szervesek egdszea iij sorainak folfedezesere 
vezetett, s mi6ta e nagyitok segitsdgevel a szervesek boncz- 
d3 dlettana egdszen uj vilagitdst nyert, azota az ertelem leg-
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elso hom&lyos derengtEt mdr a legalso allati onse'9-eknel ke- 
resni, nem l&tszik tulmerEsz kiserletnek.

Minthogy itt az onseg szoval Eltem, melynek Ertelme 
netalan kEtesnek lAtszhatnEk, kotelesnek erzem magamat az 
ertelmet meghat&rozni, melyben veszem.

Ismeretes dolog, hogy van ltorunkban egy iskola, mely 
azt mondja, hogy 6 nem ismer csak anyagot Es erot, meg 
pedig oly szoros dthatotts^g&ban egymdsnak, hogy erot nem 
ismer csak anyagban, s anyagot nem ismer ero nelkiil. Ha 
csak eddig volna, hagyj&n ! Ezzol megbekelhetnEnk mond- 
v&n : ti nem ismertek m&st, mi nem tehetiink r61a. De mivel 
ok tovabb mennek es azt allitj&k, hogy a mit ok nem ismer- 
nek, az nincs, az nem letezik, s nem is lEtezhetik, vagy ha 
lEteznEk is, nekiink meg annyi tudomisunk sem leliet rola, 
hogy letezik : ezen dllitasuk annyira iitkozik azon felfog&sba, 
melyet mi alaposnak tartunk, hogy kenytelcnok vagyuok 
megjegyezni, hogy mi az anyag es ero elv&laszthatatlan es 
kolcsonos athalottsiigat elismerjiik ugyan, do ebbol azon 
tiinemEnyek osszesEgEt, melyoket a vilagegyetembcn es 
kiilonosen a szerves lenyeknel cszleliink, elegendokepen meg- 
magyarAzni nem tudjuk.

Nem leven egyebirant itt sem ideje sem holye a dolgot 
kelloleg kifejteni, mintegy hitelben kert elolegiil azt veszem 
fel, hogy minden onallonak ismert szerves lEnynek letalapja 
egy l&thatatlan onseg, me!y mar azon leny csir&j&nak alaku- 
las&n&l is viszi mintegy a vezErszerepet, a parancsszot, ontu- 
datlanul bar es akaratlanul, de hatarozolag, sot ddntoleg. A  
mit a novenytan csiranak vagy magnak nevez, az dllattan 
petenek vagy ondoszalcsanak, ezek a Idthatatlan Es a mi 
eddigi eszkozeink altal meg nem foghato onsEgnek m&r na- 
gyon is lathato Es foghato tostecsei. Ezek egymast61 lenye- 
gesen nem kiilonbozo elemekbol &llanak, Es ha az elcmek 
hasonl6sdga mellett, melyek a szerves lEnyek csirdi- Es mag- 
vaiban, petEiben es ond6szalcsaiban tal&ltatnak, a szerves 
lenyek, novEny- Es allatorszdgok szerint elkiilonitve, mEgis 
a csaladok, nemek Es fajok oly nagy sokas&gaban jelennok 
meg, a milyent mar ma ismeriink, ezt vEgelemzEsben nem 
lehet az elemek eddig ismert tulajdonaib61 megmagyai-dzni,
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hanem tovibb kell a nyomozAst folytatni, uj kemszerekrol 
gondoskodni, uj eljarast megkiserleni. Addig azonban, mig 
talan sikeriilend kozelebb jutni a valohoz, legyen szabad a 
szerves ldnyekben azon tehetsdget is feltenniink, hogy ked
vezo viszonyok es koriilmenyek kozt, termeszetesen ontudat- 
lanul, uj ilyen onsdgekot eredtessenek magukb<41, melyek 
azutan csirava vagy magga, petevd vagy ond6szdlcsavd drle- 
lodven, s ezekben mintegy megtestesiilvdn, idoveJ es ismdt 
kedvezo viszonyok es koriilmenyek kozt azon szerves leny- 
hez hasonli rij pelddnynya fejlodhessenek, a melybol eredtek. 
Nem kedvezo viszonyok es koriilmenyek kozt ezen onsdgek 
nemelyike soka tud vdrakozni, mi'g vegre csakugyan meg- 
talalja fejlodhetese felteteleit, vagy ezekhez nem juthatvdn, 
elpusztul.

Minden dnseg letre hivatik, es letro torekszik, de 
aranylag csak igen keves jut valoban letre es meg kevesebb 
fejlodik oddig, hogy sajat faja szerinti uj onsdgeket ered- 
tessen mag&bol, ambar az erre val6 torekves, minden onseg- 
nek egyik alapsajatsaga. A  kiilvilagb61 minden onseg csak 
azt e's annyit vesz fel, csak azt es annyit sajdtit el, a mit es a 
mennyit testenek felepitdsdre hasznalhat, a tobbi r4 ne'zve 
nem Idtezik. Ebben az onsdg ndmileg hasonlit a gephez, mely 
munkat nem vallal csak azt es annyit, a melyhez alkottatott. 
Ha mdst, ha tobbet kiv&nnak tole, ellenszegiil, s ha megis 
erStetik, akkor vagy a munk&t rontja el, vagy maga rom- 
l ik,  mint kepe az eroszakolt es haszontalan onfel&ldo- 
z&snak.

Tavol legyen tolem az onfelaldozas szot saj&t ertelme- 
ben venni, midon gdprol van szo, de tagadhatatlan, hogy az 
onsegek eredete es fejloddse oly szigoru torvdnyek alatt &11, 
mint a gdp alkatreszei es szerkezete. S ha megis sokszor 
van alkalmunk elfajulasr61, vagy nemesbiilesrol gyozodni 
meg, nem csak a szerves lenyek vegire ldthatatlan soraiban, 
hanem mar a jegeczeknel is, e teny nem bizonyit mast mint 
azt, mit minden gepnel is tapasztalunk, hogy t. i. a legszigo
rubb torve'nyek is meg mindig csak uthoz hasonlitanak, a 
mennyiben minden utnak van kozepvonala, mely a legrovi- 
debb, es legliamarabb latszik elvezetni a feltett czelhoz, de
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van a kozepvonalnak mind a ket felol szele is, melyen 
szinten lehet jarni a ndlkiil, hogy az ut irdnyar6l leternenk, 
vagy czeljdt61 elesndnk. E szabad tdr ndlkiil az uton a hala- 
das, a gdpndl az alkatreszek mozgasa ds a gep munkdlko- 
ddsa, az onsdgeknel a fejlSdds nem volna biztositva.

A jegeczeddsre kdpes elemek kedvezC koriilmenyek 
kozt tokeletes jegeczcze alakulnak, de ha akadalyra taldl- 
nak, tokeletlent allitanak ele, ha pedig a koriilmenyek nem 
kedvezok, megmaradnak a mint voltak. A  novdnybol eredS 
onseg, vagy ahhoz hasonlo novdnynye fejlodik, a melybol 
eredt, vagy nem fejlSdik semmive sem. Nemesbiilhet, elfajul- 
hat, el is korcsosiilhat, de mdsfele onsegge at nem v&ltoz- 
hatik soha. Az dllatb61 eredo onseg ugyan e torvenyek alatt 
all, ds az emberi onsdget sem lehet e torvdny alol elvonni, 
csak a fejlcidhetes p&lydjdnak hossza, irdnya ds elagazasai 
mdsok a jegecznel, mdsok a novenynel, mdsok az dllatnal es 
vdgteleniil mdsok az emberi onsdgndl.

Mielott az onseg szonak fejtegetesere tertem, azt mond- 
tam, hogy a szerves ldnyeket a tudomdny mai VildgAndl te- 
kintve, az ertelem legelso homdlyos derengtet mdr a legals6 
allati onsegnel keresni nem latszik tulmerdsz kiserletnek, 
termeszetesen az illeto allati onsdget nem beburkolt, hanem 
teljesen kifejlett dllapotaban veve szemiigyre; s bar az dila
tat legtobb mozgasaiban nem ezen parinyi ertelme, hanem, 
mint mondani szoktuk, osztone vezerli, ezen osztont meg 
sem lehet sem vaknak, sem legyozhetetlennek tartani, mert 
sokszor l&tjuk, hogy az oszton folott az ertelem emelkedik 
tulsulyra.

E reszben nagy a kiilonbsdg als<5 es felsobb rendii 
allatok kozt; meg nagyobb a rovid ds hosszu dletiiek kozt; 
ennel is nagyobb a hosszu eletti ds egyuttal repiilok ds nem 
repiilSk, vdgre a legnagyobb az ember tarsasagaban dlok es 
a vadonban lak6k kozott.

Eoppant tdr nyilik itt mdg a buvdrkodasra, mely meg 
alig hogy meg van kezdve, s mely anndl meltribb a farado- 
zdsra, mindl bizonyosabb az, hogy az emberek legnagyobb 
rdszdt, ds pedig mozgalmaik legnagyobb reszdben, szinten 
nem az ertelem vildga vezerli, hanem megszokott erzdsek
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ds erzelm ek, s az osztonok nyomasa alatt keletkezett 
szokdsok.

Amdo az Ertelem legmagasabb foka is, mely re teljesen 
kifejlett felsobb dilati onsegek emelkedni kepesek, vegtele- 
niil alatta ali annak, mely az emberi onsEgeknel, fejlodcsok 
also lEpcsoin is, mdr kozonsEges. E fejlcidEsnek als6 Es k o
zonsEges lepcsoi ugyanis csak azErt latszanak alantlevoknek, 
mert ogyszer-masszor van alkalmunk igazan magas fejlett- 
sEgu emberi onsEgek ferfi Es no pEldanyainak szo- es tettbeli 
nyilatkozatairol tudomast vebetai, s mEg inkabb azErt lat
szanak alantlevoknek a kozonsEges fejlddEs lEpcsoi, mert az 
emberi onsegek sokoldalu kEpessEgei Es a vegtelenbe to- 
rekvo vagy ai gyakran meriilnek fel szemeink elott. E vcg- 
telensEget tartva szem elott, az emberi Ertelem also Es felsobb 
fejlesii fokai kozt a tavolsag szinte megmerhetetlen; de 
ha kozelebbrdl vizsgdljuk a dolgot, a kozonsEges emberi 
ertelem mdr akkor is magas fokon ali, mikor, mint ndlunk 
mondjdk, iskolat meg nem is latott.

E sokoldalu tehetsEgeket es a vEgtelenbe torekvo va
gy akat magaban rejto emberi onsEg Ertelmi creje az, mely 
kello ido alatt Es kedvezo koriilmenyek kozt ontudatig fej- 
lodni kEpes.

Ket tEtelt tehat immar bizonyosnak vehetiink: azt, 
hogy a szerves lEnyek dilati sordban Ertelem nyomaira tald- 
lunk ugyan, do annyira fejleszthetd ertelmet, mely sajdt 
tuddsdnak tuadsaval birjon, csak az emberek sordban lebet 
taldlni, vagyis, hogy ontudatra itt a foldon az Elo lenyek 
kozt csak az ember kEpes. A  mdsodik tEtel pedig, melyet 
bizonyosnak vehetiink, az, hogy az ontudatra kEpessEg meg 
van ugyan minden omberi ep onsEgben, de mivel az ontu
datra emelkedes feltEtelekhez van kotve, a kEpesseg sok 
esetben vagy nem jut ErvEnyre, vagy csak tokeletleniil, mi’g 
mds esetekben, hol az emelkedhetes feltetelei megvannak, Es 
talan bovebben vannak meg, az ontudatra kepesek sordban 
a fejlettsEg szep magas fokait veszsziik eszre, s ba ilyonek az 
Eletben egymdssal taldlkoznak, taldlkozdsuk hatdsa hasonlit 
ahhoz, melyet tapasztalunk, mikor tiszta langok sorai vagy 
koszoriii lijabb tiszta langok sorai- vagy koszoruival toldat-



nak meg. Nagyobb-nagyobb tert drasztanak el, mind ragyo- 
gobb-ragyog6bb vildgossdggal.

Ha tehdt az ontudatra val6 kdpesseg a foldi lenyek 
sordban az emberndl kezdSdik, az a kerdes kovetkezik, hogy 
melyek az ontudatra emelkedhotds ndlkiilozhetetlen feltetelei, 
vagy helyesebben alapkellekei.

Az ismeretek mai dlldsa szerint a tdmadand6 emberi 
ontudat alapkelldkei a kovetkezok. Elflszor az, hogy az 
embori onseg drtelmi szerve az agy, mint osszes idegeinek 
kozpontja, dp ds mdr az drettsdg bizonyos fokdt eldrt legyen, 
mihez drtelmes emberek tdrsasdgdban novekedo gyermekndl, 
sziiletdsdtol szdmitva mintegy hdt esztendo sziiksdges. Mdsod- 
szor az, hogy ezen ido alatt a felfogo tehetseg szervei, az erzd- 
kek, kulonosen a szem, a fiil s a tapintat egeszsegesek ds 
kello gyakorlatok dltal eroben ds dlben gyarapodtak legyen. 
E gyakorlatok kello rende okvetetlenul meghozra a kihato te- 
lietsegeknek, a figyelemnek ds szabdlyos mozgdsoknak, vagy is 
az onfegyelemnek, mely nelkiil a mozgds szabad ugyan 
eldgge lehet, de szep soha sem, es a tobbi kozt, a beszdd 
megdrtesdnek ds szabatos utanzasdnak fokonkenti gyakor- 
ldsdt. Kivdlt ha e gyakorlatok mar kordn ugy intdztetnek, 
hogy a ki tehetsdgeit gyakorolja, kordn vegye dszre figyel- 
meztetds nelkiil is a szoros kapcsolatot, mely ok ds okozat 
kozt mindig van ugyan, de tobbnyire lappang.

E kettS, meltdn mondatik az ontudat alapkellekenek. 
De vannak mdg ndlkiilozhetetlen mds feltetelei is. Ilyen az, 
hogy az drzdkszervek ds dltaldban a gyermekkori idegek ds 
izmok, szem elott tartva fejletlen zsenge dllapotukat, melynel 
fogva azok a gyakorlatok egyik sordban hamar kifdradnak, 
rondes vdltakozds dltal iaflt nyerjenek a pihenesre; ds te- 
kintve azt, hogy akdrmint valtakozzanak is foglalkozdsaink, 
az agy kozvetetlen munkdssaganak kisebb-nagyobb mdrtdko 
mindenikhez sziiksdges: az ontudat fSszervenek az agynak 
is meg kell adni idokozonkent pihendsre idot, mire, mint 
kiki tudja, az djjeli sotdtseg ds csend leginkdbb alkalmatos 
ds enndlfogva leginkdbb ajdnlando. Egy tovdbbi feltdtel az, 
hogy a kipihent agy valoban dbren, minden b<5dit6 ds hevito 
szerektol ment ds teljesen hdborittatlan legyen ds maradjon.

AZ EMBEKI ONTUDAT JELEN FOKAR6L. 13
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Ezen alapkellekek ds e feltetelek mellett az emberi 
onseg az eszmdles elso derengtdtfil, mely eldg kordn kezd 
mdr elsS gyermeki kordban mutatkozni, fokonkdnt emelke- 
dik ugyan, de tobbnyire a koriilmenyek es viszonyok hatd- 
rozzdk meg, a tdgkoru ds vilagos ontudat kisebb vagy ma- 
gasabb fokara val6 emelkeddsenek val6szi'niisegdt ds idejet, 
valamint ezen emelkedds tovabbi folyamdt. S ezen kellekek 
ds feltetelek, e koriilmdnyek ds viszonyok kedvezS vagy 
kevesbd kedvezo osszehatasdb<51 ered azutdn az a nagy kii* 
liinbsdg, melyet az ontudat terjedelmere ds vildgossdgdnak 
fokaira ndzve ember es ember, csal&d ds csaldd, kozsdg ds 
kozseg, nep ds nep kozt tapasztalunk, sot ugyanazon ember, 
csaldd, kozsdg ds ndp regibb- es ujabb-kori iintudatdnak 
kore ds magaslata kozt is.

Ezek utdn mdr az a kerdes dll e lo : egyik ember mi 
m<5don vesz vagy vehet tudomdst arr61, mit a masik tud, 
vagyis mi modon nyilatkozik az ontudat ott a hol van ?

Minthogy az ontudat az emberi onseg belso tulajdona, 
belsfi ds magdban nem ldthato vildga, mint minden mds 
belso tulajdonunk ds belsfi birtokunk, ugy az onludat is csak 
kifele hatva valik drezhetove. Ennelfogva altalaban minden 
mozdulat, mely dltal gondolataink ds erzelmeink vildga mdsok 
dltal felfoghat6vd valik, az ontudat szolgalataban is dll, mdg 
pedig fokozott hatdlylyal. Minden mozdulatok kozt azonban 
arra, hogy belvilagunkat kinyilatkoztassuk, legalkalmatosb a 
szo. Csakhogy sok esetben a mozdulat, mely ontudatr61 ldtszik 
tanuskodni, nem egyeb egyszervi utanzdsndl, s a sz6, mely 
gondolatot ldtszik kifejezni, nem kezdemenyezo ongondol- 
kozas eredmenye, hanem puszta visszhang.

Minthogy belvilagunk nyilvdmtasara legalkalmatosb 
eszkoziil a sz6 kindlkozik, nezziik meg mar, micsoda foko- 
kon kell felmennie az embernek, a mig ontudata kdpes lesz 
eleg vilagosan ds eldg tag kor elott nyilatkozni.

Elso fokozatul dll elottiink a nyelvismerete, meg pedig 
minden egyesre nezve azon nyelv ismerete, melyet jol erte- 
nek azok, a kik elott nyilatkozni kivan. A  csaldd nyelve, 
maskent anyanyelviink, rendesen azon kozsdgnek is a 
nyelve, melynek kebeleben csaladunk folytatja eletet, s



rendesen azon nEpE is, melynek egyik tagj&t kEpezi kozsE- 
giink. E  nyelv valamint elso keltoje ugy elso kifejezdje is 
gondolataiknak Es erzelmeiknek. De epen e kdriilmEnynel 
fogva vajmi gyakran megesik, hogy a ki csakis egy nyelven 
ert es beszel, kiv&lt ha e nyelv a gondolatot vagy Erzelmet 
szEpen kifejezo kesz sz61amokban mar bovelkedik, igen kony- 
nyen eltanulja a kEsz mondatokat Es vdlik belole, a tov&bbi 
fejlodese v^gtelen k&r&val, hogy nEpiesen fejezzem ki maga- 
mat, ertelem- Es erzelem nElkiili szajk6nak hasonm&sa, emberi 
arczczal Es termettel.

Nem volna egyhamar nehezebben megoldhat6 feladat, 
mint uj nyelvet alkotni. Bizonyitja ezt a nehEzsEg, melyot 
b&r egy szuksEges uj szonak meghonosit&sa korul tapaszta- 
lunk. A  nyelv, a hom&lyos ontudatu os-kornak bamulatos 
alkotdsa, napjainkban mar az ontudat fejlesztEsEnek egyik 
legsikeresb eszkoze ugyan, ha tudunk vele banni; de ha 
minden m&s gyakorlatot mellozve, kEsz szolamok ertelmet- 
len utanmondasAban veljiik rejleni a szab&lyos fejlesztEs 
titkat Es e szerint j&runk is el, akkor a nyelv elveszti fej- 
leszt6 hatasanak legnagyobb rEszEt. Rendesen a tdrgyat Es a 
t&rgy nevEt, a mozgdst es a szot mely a mozgdst jelenti, 
egyszerre fogjuk fel Erzekeink dltal, s ennek kovetkezteben 
tortenik, hogy a targyat latva, a targy neve, — a mozgast latva, 
a szo mely azt jelenti, jutnak esziinkbe Es viszont. A  kesz 
szolam szdp szavakat nyujt a novendEknek sokszor targy Es 
mozgds nElkiil, a hol pedig ezek nincsenek, ott a szo nem 
fejez ki valodi tuddst, csak annak csalfa l&tszatdt.

Mdsodik lEpcsoiil 411 a nyelv hangjaiuak Atvarazsoldsa 
14that6 jegyekke, vagyis az irott nyelvnek megallapftasa Es 
e bii.bajos miveletnek alapos ismerete. Az iras meg&llapit&sa 
telte lehetsEgessE, sot sziiksEgessE, bogy a kiilonbsegek hang 
Es hang, sz6 es sz6, mondatrEsz es mondatrEsz, beszedresz Es 
beszedresz kozt szorosan kijeloltessenek Es megbataroztassa- 
nak. A  cselekvo lenyeket jelento sz6knak olyan a milyen 
lerajzolasa, hogy megismerhetSk legyenek, ar&nylag nem 
volt nehEz, de mar a mozg&st es ennek szdmtalan valtoza- 
tait kifejezfl sz6k l&thatovd tEtele ugy, hogy azokat egym&s- 
t61 meg lehessen kiilonboztetni Es fElreErtEs nElkiil rajok is-
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merni, ez mdr sokkal nehezebb feladat volt. De mdg tobb 
fejtordst okozott bizonyosan a mondat azon rdszeinek ds 
kapcsainak jelkepezdse, melyek sem a cselekvo lenyt, sem 
az dltala vdgrehajtott tenyt, hanem a cselekv6nek ds cselek- 
vdsnek koriilmenyeit ds ezeknek meghatdrozasdt foglaljdk 
magokban, s melyek tisztan csak a nyelvalkot6 emberi 
elme csoddlatra mdlt<5 taldlmdnyai. De ha igaz, hogy a gond 
sziili a gondolatot, s a komoly gondolatot a komoly gon d : 
az oskori embert, midon ott dll a laposra ds simdra csiszolt 
kolap elott, dlesre iitegetett mds kemdnyebb darab kovel ke- 
zdben, hogy latliato, megismerheto ds maradand6 jegyekkel 
karczolja fel azon mondat reszeit, melyet mdsokkal tudatni 
akart, nem kdpzelhetjiik a legfesziiltebb gondolkozds ndlkiil.

Az dtmenet a jelirdsr61 a hangokat jelzo betiiirdsra, 
ha bar a legdldasosabb taldlmdnyt iidvozoljiik is benne, az 
ontudat fejlesztdseben mdg sem jelent uj ldpcsot, valamint 
a nyomtatds feltaldldsa ds dltaldnos elterjeddse sem jelent uj 
fokozatot. Mind a kettonek jelentosege az, hogy a jelirds 
kezdoje dltal elert Idpcsot annyira szdlesbxtettek, hogy ma 
mdr a hdt dves gyermekek is, ha czdlszeruen tamttatnak, 
otthonosak rajta.

Nem ldpcsSiil, csak eszkoziil a ldpcso magasabb fokai- 
nak konnyebb eldrdsdre tekintendci azon szdmjegyek feltald
ldsa, melyekkel most dliink, s melyek dltal lehetsdges volt a 
szdmok tizedes rendszerdt, melynek elso vondsai keziink ti'z 
ujjaban mdr megvannak, a tokely mai fokdra emelni. E 
tokely magassdgdt ds rdszleteit fejtegetni mds osztdlynak a 
feladata. Nekem eleg azon oldalat kiemelnem e tokelynek, 
molyndl fogva mai szdmrendszeriink mellett a vegtelen ter- 
nek ds id6nek minden legnagyobb ds legkisebb mdreteit, 
vdltozdkait ds viszonyait kdpesek vagyunk kifejezni ds ki- 
szdmitani, mert szdmrendszeriink ertdkei ds ezen drtekek 
jegyei ds jelei magok is pardnyonkdnt a vdgtelenig emelhe- 
tok vagy csokkenthetok. E tokely szemldleteben ds gya- 
korlati alkalmazdsdban, mikor a legerosebb kdpzelet is mdr 
elaldl, a gondolat biztosan folytatja munkdlkodasdt.

Rokon ezzel, bdr inkdbb az erzelem vildgdba tartozik, 
az enek es zenehangok dttdtele Idthato jegyekre, melyek
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nelkiil enek es zene soha sem nyerte volna mai fejlettseget 
es elterjedeset. Rokon a rajz ds dltaldban kdpirds is, mint 
oly tdrgyaknak szemeink ele dllitdsa, melyeket sz6beli leirds 
utdn erteni ds utdn kepzelni vajmi nehdz volna.

Van azonban e segedeszkozokon kiviil mdg egy ldpcso- 
fok, melyet nem szabad elmelloznie annak, a ki ontudatdt 
vildgosbitani ds mintegy uj szempontokra dllitani kivdnja. E 
lepcsofok egy masik, akdr mdg diti, akdr csak mdr irodal- 
mdban fenmaradt nyelvnek alapos megtanulasa anyanyel- 
vunkon kiviil. Alapos nyelvtanulds alatt mindenek elGtt 
az idegen nyelvu nep dszjdrdsdnak tanulmanyozdsdt ertein, 
melyet ha csakugyan felfogtunk, sem ama nyelv alaktand- 
ban, sem mondat-szerkezeteben nem fogunk talalni megfejt- 
lietetlen rejtelyeket, es ha egyszer szokincsdvel is megbardt- 
kozank, az igy megtanultuk nyelv ndpenek gondolat vildgd- 
ban is otthon lesziink, s a magunkdt is csak most fogjuk igazdn 
drteni. Azon szoros kapocs, mely a tanulatlan emberndl sz6 
ds tdrgy kozt fennall, s melyndl fogva minduntalan hajland6 
a val6di vildgot ds a szavakban nyilatkoz6 gondolatvildgot 
egynek venni, miben az ontudat vilagosoddsdnak egyik fo- 
akaddlya rejlik, e szoros kapocs, mely kiilonben csak dies 
sz6bi'rdlat alatt tdgul, mintegy onkent feloszlik, midon latjuk, 
hogy mds nep egeszen mds hangokkal jeldli a tdrgyakat ds 
szemelyeket ds mds hangokkal fejezi ki ndzeteit a vildgrol, 
mint mi eddig megszoktuk.

Hogy minden uj nyelvnek az illeto ndp dszjardsdnak 
ismeretdre fektetett megtanulasa melyebb mdlyebb bepillan- 
tdsra nyujt alkalmat az emberi onsdg lenyegebe, s tdgabb 
kort nyit meg gondolatainknak, azt sziiksdgtelen fejte- 
getnem.

Es ime, itt vagyunk az utolso kdrdesndl, melyet meg 
kell fejtenem, t. i. Van-e mod arra, hogy a sok egyes elme 
ontudatos nyilatkozataib61 bizonyos nemo a csalddi, kozsdgi, 
nemzeti sot az emberi kozontudatnak tdmadhasson, s hogy e 
kozontudat fokai megismerhetok ds szavakba foglalhat<5k 
legyenek.

E  kdrddsre sziiksdgtelen, hogy magam feleljek, mert a 
felelet, hogy ugy mondjam, a levegoben van. A  kozontudat
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azok kozott, kik AltalAban ontudatos Eletet folytatnak, s az 
emberisEg egesz multjAra es jelenere Es a vilAg minden 1E- 
nyeire Es tiinemenyeire forditjAk figyelmoket, orvendetes 
tEny. Nem mAs az mint azon kozossEg tudAsa, mely az em
beri nem minden egyes tagjAt nemtink eredetEtol fogva 
annak elenyEsztEig egy nagy egysEgge flizi ossze, melynel 
fogva, liabAr minden tagnak kiilon magAn rendeltetEse van, 
melynek Elete idejEt szentelheti, az osszes nemnek mint 
nagy egysEgnek szolgAlatAbol egyik sem vonhatja ki magAt, 
jollehet meg kell vallani, hogy a tobbseg e szolgAlatokat 
tudtan Es akar at An kfviil szokta teljesiteni, tobbnyire azErt, 
mert korulmEnyeinEl fogva ontudata annyira sem fejlfidott, 
liogy hivatAsa, t. i. ezen magasabb rendii hivatAsa felol tudo- 
mAst szerezhetett volna. Korunk, Es a nehEz napok, melyek - 
nek sulyos nyomAsa alatt e gondolatokat leirtam, kiilonosen 
alkalmatosak arra, hogy felrazzak a szunnyadoz6kat, Es a 
jov o  felE irAnyozzAk a gondolkozrik egEsz figyelmet. Arra, 
hogy a vilAgosabb Es magasb ontudatu emberek belvilAgu- 
kat egymAs elott minei szabatosabban kinyilatkoztathassAk, 
napjainkban megErkezett, azt lehet mondani, „az idok tel- 

jessege.“
Hosszas volna a majd belso, majd kiilso, majd vegyes 

rugok Altal mozgatott es ennElfogva bonyolodott gEpezet 
taglalAsAba bocsAtkoznom, mely az embereket arra kEszt- 
heti, bogy tudAsukrol sz6val vagyirAsban, indokolAssal vagy 
a nElkiil, kisebb-nagyobb hallgat6sAg, ismert vagy ismeretlen 
olvas6 kozonsEg szAmAra, a pillanat Erdekeirol vagy mara- 
dand6 fontossAgu s AltalAnosabb irAnyii iigyrol, roviden vagy 
kimeritoleg nyilatkozzanak. E helyett legyen szabad rA mu- 
tatnom a kony vtArakra, a konyvkereskedok boltjaira, a sta- 
tistikai kimutatasokra, melyek a postak Altal elszAllitott 
folyoiratok peldAnyainak szAmAt, s a tAvirdAk Altal kozve- 
titett kozlEsek sokasagat tuntetik szembe; legyen szabad rA 
mutatnom az egyhAzi, tudomAnyos, politikai Es tarsadalmi tes- 
tiiletek es tArsulatok szoszekeire, a tantermek sokasAgAra, a 
torvenyszEkek nyiltan foly6 tArgyalAsaira, az olvas6 termek 
Es korok sokasAgAra, a szinpadokra Es falragaszokra, s vegre 
n pihenes 6rAinak kellemes roviditojEre, a meghitt beszElge-
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tdsre, legyen dio szoval vagy levelezesben. Sz6val: nyilat- 
kezatokban, melyekben a tudds es elmebeli munkdssdg 
komoly vagy gunyoros alakban tiikrozSdik, val6ban nincs 
hidny az emberek kozt. A  konnyiisdg idegen nyelveket itt- 
hon is mcgtanulhatni, melyet ma j6 nyelvtanok, szotdrak ds 
olvaso konyvek nyujtanak; a konnyiiseg ds biztossdg, mely
lyel ma a tanulni kivdn6k korutakat tehetnek majdnem 
minden iranyban s akdr az egesz fold korfll: az drtesiiles 
oly sok, oly bo ds oly vdltozatos ds a mellett folytonos forrd- 
saival kinalkoznak, hogy a kinek drzdke van a val6 irdnt, 
a legfontosabb kdrddsekre nezve egdsz biztossdggal tud- 
hatja, hogy korunk legalaposabb ds legvilagosabb gondol- 
kozoi miben dllapodtak mdr meg s mi folott vannak mdg 
ketsdgben.

A  legmerdszebb igazsdgok elotetelei mdr kozajkon 
forognak, ds nem koll csak egy kis ok a bdtorsagra, hogy az 
elotdtelekbol on- es sziiksegeskent folyo kovetkeztetdsek, 
melyek az elmekben regen kdszen vannak, de kiilonfdle 
okokndl fogva lappauganak, kimondassanak ds koztetszes- 
sel fogadtassanak mindazok dltal, kiknek szemelyes nagy 
erdekeikbe vdletleniil nem iitkoznek. Hogy a folrezzentett 
ondrdek a legvilagosabb igazsdgok ellen is szabadkozik a 
mig lehet, ez az onerdek termdszeteben gyokerezik.

Csak egynehdnyat fogok eloadni azon olotetelek kozol, 
melyek, miut a koztudat dltal igazaknak elismert mondatok, 
kozajkon forognak.

El van isinerve mindenek elott az emberi nem egysege. 
Nem azdrt, mert sokan azt hiszik, hogy egy embertSl szdr- 
maztunk mindnyajan, minthogy ez utoljdra is az egydni 
felfogds dolga, melynek helyessegdt mdg eddig tudomdnyo- 
san sem megdllapitani, sem megczdfolni nem sikoriilt senki- 
n e k ; hanem azdrt, mert az clettan tapasztalatai dltal immdr 
ketsdgbevonhatatlanul be van bizonyitva, hogy a szaporodds 
az egymdstol legtavolabb eso emberi fajokep egyTdnei kozt is 
lehetsdges, s e teny utanaz osszes fajoknemi egysdget tovdbb 
is bizonyitani felesleges volna; es inkabb figyelemgorjeszte- 
siil, mint a kiilonben is igaznak ismert teny uj bizonyftdka 
gyanaut hozom fel azt a mdsik tapasztalati tenyt, hogy az

2*
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eddig ismert emberi nyelvek, bdrmily csoddlatosan tdrjenek 
ia el egymastol a nyelv feladatdnak valositdaa koriil, abban, 
a mi nelkiil e feladatot val6ai'tani nem lehet, tehat lenyeges 
vondsaikban, dpen oly bdmulatoa egyaeget tapaaztalunk, a 
mily vdltozatossdgot a rdazletekben. S ezen egyaeg a nyelv 
ldnyegdben teendi lehetsegesse az altaldnos emberi eszjdras 
kinyomozdsdt da vazolasdt, s egy oly irds feltalaldsdt, melyet 
minden tanult ember megdrtend, a ezt azutdn sajdt nyelve 
hangjai szerint fogja olvashatni mindenki, mint pelddul a 
zenehangjegyeket, a azdmjegyeket, a csillagaazat, a maga- 
sabb szam- ds mertan jegyeit stb.*)

Az emberi nem egyaegdt tagadni vagy caak kdtsdgbe 
vonni ia a mai kozontudat eldtt mdr szinte lehetetlen, a hogy 
e nagy, e termdkeny igazsdg a kozdletlen mdg meddo, hogy 
termekenysege csak eszmenyi s nem egyszersmind val6sdg, 
annak dpen az emberi nem azon torzsei valljdk legtobb 
kdrdt, melyek bdrmi okndl fogva szamra da tekintdlyre ndzve 
nem tartoznak, a nagyszdmu ds nagytekintelyu nemzetek 
mellett, az elso sorba.

A nemnek egysege nemde az erdekek egyseget es kozos- 
seget koveteli eliBmertetni ? S miutdn mar az drdek sz6t di-in- 
tettem : el-e valahol ontudatos ember a foldon, ki dllitani 
merne, hogy az igaznak viegismerese nem logfobb erdeke 
osazes nemiinknek ? N em ! Ontudatos ember azt nem allit- 
hatja. Sajnos azonban, hogy a szemdlyes erdek mds tdrre 
tereli a gondolatot, dllitvdn, hogy az igaznak megismerdse 
caakugyan legfobb erdekiink; „dmde, ugymond, vannak fo- 
fSfontosaagu viazonyaink, melyekre nezve az irdnt, hogy mi 
igaz, mi nem, vdgea emberi ertelmiink nem tud eligazodni. 
SzereDcsenkre, — folytatjak, — vannak az o-korb61 rdnk 
maradt konyvek, melyekbol az arra hivatottak kepesek ki- 
betiizni,mi igaz, mi nem; mds mint ok, ds a kit ok erre meg- 
tanitanak, azt nem tudhatja." S taldlnak hivokre a megdll 
hosszu idfire az igaznak kereadse; a mert a csodalatoa tobb

*) Epen most drtesiilok, hogy kesziiloben van egy nemzetkozi je l- 
zokonyv a vilagtengerSszet szamara, melynek segits6^6vel azadottje lt 
minden teiigeresz meg fogja erthetni.



ingerrel bir a mindennapin&l, alacsusztatj&k a kiilonben is 
lankad6 karnak ds fejnek a hit megnyugtat6 pArndjdt, s a 
val6di ontudat nem jut szohoz, mert a nagy ig^retek altal 
folizgatott szemelyes erdekek a legtarkabb vegyiiletben 
rohannak remelt kielegittetesok utjara. Nincs is kdtsdg 
benne, hogy ez igy fog tartani mindaddig, mig szdlesebb ko- 
rokben nem ver gyokeret a meggyozGdds, hogy nincs es 
nem is lehet akar az egye3 embernek, ak&r osszes nemiink- 
nek viszonya, melyre nezveaz emberis^g onerejebolne tudna 
megtaldlni azt a mi igaz s a mit eletdnek helyes elinteze- 
sere tudnia sziiksdges.

Figyelmeztessek-e a tagadhatatlan tortenelmi tdnyre, 
hogy az igaznak egyediili birtokaban lenni akar6 testiiletek 
ds ezeknek koronkdnti fejei a sz6 legszorosabb ^rtelmeben 
tiizzel vassal tiltottak az igaznak nyomozasat? Vagy arra a 
masodik, szinten tagadhatatlan tortenelmi tenyre, hogy ilyen 
testiiletek fejei vagy magok is voltak egyuttal fejedelmek, 
vagy dpen oly sulyos nyom&st gyakoroltak a ndpek fejedel- 
meire mint az egyes emberekre, s hogy e nyomAssal keny- 
szeritettek Sket segddkezet nyujtani az igazsagkeresok iildo 
z 6s6hez es kiirtasdhoz ? Figyelmeztessok-e arra a harmadik 
tagadhatatlan tortenelmi tdnyre, hogy tuzhalal vagy elet- 
hossziglan tartando fogsag ds zaklatas v&rt arra, ki vala- 
mely kerddsre, melyre a hatalmasok meghagyAsa szerint azt 
kellett volna felelnie, hogy hiszi, lelke legmelyebb meggyo- 
zodesdt kovetve, azt merte —  nem kialtani, — csak susogni, 
hogy nem hiszi? Lehet-e ilyen eroszakot,.melyre mag&nos 
emberek ds testiiletek meg ma is vetemednek, mas n^ven 
nevezni mint a legkegyetlenebb zsarnoksagnak, mely a 
kegyesseg orve alatt vagy eldri czeljdt, es lett a kiilonben 
oszinte es enndlfogva konnyen korm&nyozhat6 emberbol 
nyomorult kdpmutato es kenytelensegbol hazug, vagy ellen- 
szegiilesre talal, melyet azutin m&r csak azert is, hogy kovet- 
kezetes maradjon es egyszer megallapitott hatalmat csor- 
bulni ne engedje, meg kell tornie.

E kiter^s utdn mondhatndm, hogy az igaznak megis- 
merese ut&n az egysdges emberi nemnek masodik fo-drdcke, 
melyet a kozontudat annak mdr elismert, az; hogy nemiink-
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nek minden egyes tagja, es a hol testiiletileg lep fol az em
ber , ott minden testulete minden alkalommal ds minden 
korulmdnyek kozt szorosan igazsdgos legyen minden irany- 
ban. Ha tehdt sz61, mondjon igazat, ha cselekszik, vezesse 
az igazsdg hamisittatlan erzete. Igazat mondani nem volna 
nehez oly ndp kozott, hol a hazug szo egyertelmu volna a 
becstelennel, a hol tehdt az igaz szot, ha faj is, tobbre becsiil- 
ndk a hizelgesndl. De ezen allapot a vilagos outudat dltald- 
nosabb olterjedcset kivannd elofeltdteliil. Igazsdgosan csele- 
kedni, elmeletben szinten nem latszik uohdznek, de az elmek 
mai zavart allapota mellett, igazsdgos cselekedetet csak 
azokt61 lehet vdrni, kiknek drdeke nincs azzal ellenkezdsben, 
s kik eldg okosak, hogy ezt az oszhangzast erdek ds igazsag 
kozt eszre is vegydk.

Az dltal azonban, hogy e szot jog  csusztattak az igaz- 
sdg helydbc, oly kdtertelmiisegre nyittatott meg az ut, melyet 
felhasznalt a ravaszsdg, es ez viszont az erdek sz6t csusztatta 
a jog  szonak helydre, s ma ott dlluuk, hogyaz eroszak az er
dek nevdbon ragad fegyvert, s midon gydztcsnek ldtja magat, 
szdnakoz6 mosolylyal nez le mindent osszetipro diadalsze- 
kerdrol a szegeny haland6ra, ki arra mereszli iigyelmeztetni 
a verben gdzol6t, hogy volt ido, mikor drdek nem jelentett 
jogot, anndl kevesbd igazsagot.

Mondhatnam mdg, hogy a mai kozontudat elott minden 
onseg bir letezesi joggal s kiilonosen minden emberi onseg 
bi'r joggal az ontudat oly magas fokdra fejlodni, a milyenre 
egydni tehetsdgei- ds korulmenyeinel fogva kepes. E  jog 
magdban foglalja a jogot, hogy ideje ds ereje azon reszet, 
melyet dletsziiksegeinek keresesen foliil megtakaritott, is- 
mereteink gyarapftasdra szentelhesse, e vegre mds rokon- 
erzesiiekkel szovetkezhessek ds gondolatait szoval es irds- 
ban minei egyszerubb alakban kifejezhesse, ds elterjesztesiil 
oda adhassa a nyomddnak.

Mondhatndm, hogy a mai kozontudat nem ismer fdl- 
tendobb emberi tulajdont a szabadsdgndl, vagyis azon kepes- 
sdgndl, hogy valalidnyszor vdlasztania kell, csel ds eroszak- 
t61 menten, sajdt meggyozodese szerint vdlaszthasson. EbboI 
azutan kovetkeznek, hogy valoban szabad csak az lehet, kire
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elhatdrozdsai keletkeztekor jogosulatlan remenynyel vagy 
alaptalan fdlelemmel nem gyakorol nyomdst senki sem ; de 
erre sziikse’ge3 volna, hogy a ki szabad akar lenni, legyen 
eldggd bolcs arra, hogy mindenkor ds mindenben mdrtdkletes 
lehessen, legyen eleggd mertekletes, hogy eros lehessen, e's 
legyen eldggd er6s, hogy merjen igaz lenni minden szavd- 
ban, s igazsdgos minden cselekedetdben.

Mondhatndk mdg tobbet e nembol, melyeknek elvben 
mdr alig van a ki ellent mondana, de mind ezek oly eszrad- 
nyi magassdgban honolnak, hol a mai kor kozonsdges em- 
bere ridegnek taldlja a levegot, nagyon is puritdnokhoz 
illoknek a koveteleseket, annyira, hogy alig erti mirol van a 
sko, s ha drti, nem hiszi a sz6t komolynak.

A  ndp kozt is dltaldnos mdr a sejtelem, hogy egy uj 
korszak kozeledik s ennek sziik kiiszobe elott gyiil csopor- 
tokba az emberisdg, tolongva mielobb a bejuthatdsdrt. A  
gondolkozok elott e gyiilemlds es tolongds a vdlt kiiszob 
koriil nem titok, valamint az sem, hogy a tolongds oka nem 
valami dtldphetetlen kiiszob-fdle, hanem mds akaddly. A 
jobb  es szebb egyeni jov3  utani vdgy minduntalan beleut- 
kozik azoknak drdekdbe, kik a jovotol jobbat nem, csak 
roszabbat varnak s minden valtozastol fdlnek; a a vdlt kii
szob tulajdonkepen nem mas, mint a kisebb szdmu felok- 
nek ds pdrtjoknak ellentdlldsa a nagyobb szdmu vdgyakozok 
eloretortetese ellen. Habtorlodds a sziik nyilas elott.

A  tajdkozatlansdg az drdekek e harczaban dltaldnos; 
dltalanosabb mint valaha. A  sajt6 versenye megteremte a 
kozlesek sokasdgdt ds gyorsasdgdt. A  sokasdg megteremti 
a legellentdteaebb, a gyorsasdg viszont a legfeliiletesb drtesf- 
tdseket, mi mdg akkor is tevesztoleg liat, mikor szdnddkos 
tdvesztds nem vegyiti bele dlokoskodasait, s rsra szovi bele 
ketdrtelmii kormondatai kelepczdit.

A tdjdkozatlansdgnak azonban mdg mds ds pedig ldt- 
sz61ag szintdn jogosult forrdsa van. E forrds az eszmek vild-
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gdra is alkalmazott es a kelld mertdken tulhajtott szaksze- 
ruseg. Szakszeriiseg mdg ott is, a gondolatok vildgdban, 
melynek gyors mozdulataihoz kdpest a villam is lassu ! Igaz, 
a ki szavakkal gondolkozik, az a szavak meneten^l sebeseb- 
ben nem gondolkozhatik; de a gondolkozds, mely ugy van 
kotve szavakhoz, hogy a sz6 fogytdval a gondolat is fogy- 
tdn van, alkalmasint csalodik, midon azt hiszi, hogy ondll6n 
gondolkozik. S a tulsdgig vitt szakszeriiseg kovetkezese ? 
Szdnando egyoldalusdg osszekotve meg szdnandobb tdjeko- 
zatlansaggal minden mds teren. Vagy, nem latott-e korunk 
bolcs^szeket, kik magok meg-vallottdk, hogy a nyelvek 
vildgdban, a mult idok 6s jelenkori nepek tortenelmdben, 
a termdszet ismereteben, s a szamok hatdrtalan birodal- 
mdban csaknem teljesen jdratlanok ? Nem ldttunk-e allam- 
fdrfiakat, kik a tudomdnyok ds miivdszetek minden mds 
dgdt elvbol mellozve, csak a napi erdekek szovevdnyei- 
ben otthonosak ? Nem ismertiink-e koltoket, kik a kol- 
tdszettel legrokonabb miivdszetet a zendt sem meltattdk 
figyelmokre ? A  szamtudcjs nem tartja-e igazsdgtalan ko- 
veteldsnelt, ha tortenelmi vagy tdrsadalmi kdrdesben kdrd- 
jiik vdlemdnyet?

Ez bizonydra tulhajtdsa a munka-felosztas elvenek, 
melynek sziiksege 63 haszna a gyakorlat s kivdl6kepen a kezi 
munka teren kdts^gen lriviil AII, de az elvont elmelet teren, 
mely mindnydjunkat legkozelebbrol erinto kerdesek felolda- 
saval foglalkozik, csak az ontudat magasabbra fejlddliete'set 
neheziti, a mennyiben a magunkrol valo tuddst a vildgr6l 
val<5 tuddstol elszigeteli ds pedig mind a ke't ismeretagnak 
kdraval. Mind a kdt agnak minei helyesebb e's minei teljesebb 
ismerete kdpezi tulajdonkepen anyagat a tuddsunkr61 val6 
tuddsnak, vagyis az ontudatnak, mely csak igy fejlodhetik 
kelloleg vildgossd ds tdgkoriive. Az ilyen ontudatu ember 
bdrmely pdlyan a pdlya elmeletet konnyen kepes felfogni s 
ennek sc-gitsegevel a gyakorlati siker mdr csak a gdpi 
iigyesseg megszerzdaetol fiigg, melyet ismet az ontudatos 
ember sajdtit el legkonynyebben.

Ilyen embertol, mondhatndm, csakis ilyen embertol 
vdrhatni, hogy bdrmely pdlyara vezessdk is a koriilmenyek,



azon pdlydnak, meglehet elmeletet, meglehet gyakorlatdt, de 
magasabb tokelyre fogja vinni a szerint, a mint term^szetd- 
nel fogva elmdleti dies ldtdsra, vagy gyakorlati iigyessdgre 
hivatottabb.

Amde, ha tdjdkozatlansdg van mindenfeld a vildgon, ne 
tartsuk szdgyennek bevallani, hogy hasonl6 tdjdkozatlansdg 
eloiddzdsere tdvolabbi, kozelebbi, de fokdp legkozelebbi mul- 
tunkban ktil- ds bel-koriilmdnyeink, kiil- ds bel-viszonyaink 
nagyon is kedveztek. Es ha ez dltaldnos tdjdkozatlansdg s 
az esemdnyek rohama kozt csak ugy is vagyunk kozdllapo- 
tainkkal, a hogy vagyunk, ezt, hitem szerint, kivdl6lag a 
nemzet hdrom tulajdondnak vdlem koszonhetonek, mely ha- 
rom tulajdon, mivel a nemzet ldnyegdvel osszeforrtak, s e 
ldnyegdnek mintegy kiilsS jellegdt kdpezik, mind a jelen 
napok nehezsigei kozt kitartdsra e's ernyedetlen munkdl- 
koddsra buzdithatjak a nemzet minden tagjdt, mind a jovore 
nezve nyugodt onbizalomra ds remdnyre nyujtanak szildrd 
alapot. Nemzetiink e lidrom tulajdona : nyelve, igazsagerzete 
ds szabadsagszeretete.

Nyelviink, minden mds jelessdgeit mellozve, mdr csak 
az dltal is, hogy a ne'vsz6k, ds mind a mi a ndvszok keretebe 
tartozik, ha tdrgyesetben dllnak, e tdnyt fiilnek ds szemnek 
mindig vildgosan oda dllitjak, s hogy a targyeset ragjdt 
visel6 sz6nak hatdrozott vagy hatdrozatlan volta mdr az 
illeto ige idomdban is tiikrozodik : a gondolatok ds drzelmek 
kifejez^sere oly szabatos estkoziil kindlkozik, mindl szabato- 
sabbat az dltalam ismert6- ds ujkori, bel- ds kiilfoldi nyelvek 
kozt nem ismerek. Mennyit tesz pedig az ontudat fejlesztd- 
sdre a gondolatok szabatos fogalmazasa ds kozldse, valamint 
a kozlottek dies ds konnyen vegrehajthat6 elemzdse, arra 
mdg kulonosebben figyelmeztetni valoban szlikdgtelen.

Nem kevdsbd jotdkony hatdssal van az ontudat fejlesz- 
tdsdre az igazsagerzet, mely az iskoldk egymdst leront6 tanai 
dltal mdg el nem fogult keblekben sokkal elevenebb, mint 
az elveket is 6rdekeik szerint cserdlo, tanult de nem fegyel- 
mezett, s mindenfdle okoskoddsok ds alokoskoddsok dltal 
idestova hdnyatott ds megzavart elmdkben. De viszont a 
vildgos ontudat, melyet egyoldalu szakszerusdg meg nem

M. T . A kad. E rte k . a  T arsad . tud . ko r. I. sz. ^
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tett kozonbossd a kozj6 irdnt, sem elfogulttd mds szakok es 
reszrehajlovd sajdt szakja irdnt, az igazsdgdrzetnek leghivebb 
elesztoje, ore ds megmagyardz6ja.

A  szcibadsdgszeretet vegre a vildgos ontudat szemeben 
a legjogosultabb indulat minden emberi nemes indulatok 
kozt, es a hol hamisittatlan s dlenk igazsagszeretettel pdrosul, 
a legnemesebb gyiimolcsoket erleli az egydn ds az osszes 
nem szdmdra, megalkotvdn a minden oldalra rdssrehajlatlan, 
igazsdgos torvdnyt es ezzel a tdrsadalmi szabadsdgnak ds 
aszdp, mert onkdntes, rendnek alapjdt. Es viszont, az ontudat 
fejlesztdsenek egyik legegyszerubb, de egyszersmind leg- 
hatalmasb emeltytije a szabadsdgszeretet. Ha ugyanis emberi 
beszdd igaz lehet, Iegigazabb lehet akkor, midon a beszdlot 
semmi sem nyugozi, midon teljesen szabadnak drzi magat. 
Az emberi igaz gondolatndl magasabb drtdkii nem terem e 
foldon semmi. De a Iegigazabb gondolat is holt tokdnek 
marad, ha senki sem drtesul felole ; ha elferdites vagy elfer- 
diilds, meghamisitds vagy meghamisulds veszdlye fenyegeti; 
ha a beszelo vagy ir6, bdrmi tekintetndl fogva, jobbn k veli 
az egyszeru mondatot beburkoltan adni dt a vildgn- k. A 
szabad gondolat a legegyenesb ut az igaz gondolatok forrdsd- 
hoz, a szabad sz6 pedig, vagy igaz gondolatot fej ez ki s 
akkor elobbre visz az ismeretek utjan, vagy nem egdszen 
igazat fejez ki, es akkor legjobb alkalmul szolgdl arra, hogy 
az igaznak val6di aranyat, a ldtszatt<3l elvdlasztva, az igazat 
mint nyereseget hozzdtehessiik kozkincstdrunk gyongyeihez, 
a salakot pedig kivessiik az utra, hol mdg j<5 szolgdlatot tehet 
a jar6k keloknek. Legveszedelmesebb sz dl- es tdvtan akkor, 
midon azon urugy alatt, hogy a szabad sz6 fejbetordssel jdr, 
szep szavak ds kedvelt szolamok redoiben s mintegy dlarcz 
alatt jelenik meg a nappali szemfenyvesztdshez mdg hozza 
nem szokott kozonsdg elott. Ezt az iinigyet a roszlel- 
kiisdgtol meg kell vonni, s ezdrt hangoztatjuk elso es 
utols6 koveteldsul: szabadsdg a gondolatnak, szabadsdg a 
sz6nak!

Bizvan, erosen bizvan nemzetiink e hdrom, mint hiszem, 
elidegenithetetlen, sot napr61-napra tokeletesbiilo, erosbedo 
ds tisztulo tulajdondban, vildgos nyelvdben, mely igazsdger-
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zeteben es rendithetetlen szabadsagszerototeben, kozelnek 
igdrem magamnak a napot, midon az emberi kozontudat 
minden ujabb nyilatkozata, bArmelyik nyelven jelenjdk is 
meg, sok nyelveket tud6 hazdnkfiai Altal felfogatva ds nyel- 
viinkre hiven atmagyarAzva, dlenk viszhangot keltend „a 
negy folyam ds harom hegy honAban.“ Hosszu borwra lar
tis derii!
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