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ELŐSZÓ.

Azon alapelvek, megyek e könyv megírásában vezettek, a 
Magyar Paedagogia 1010. évfolyamában találhatók meg Filozófia a 
középiskolában címen. Itt kifejtettem, hogy a középiskolai filozó
fiai oktatás nem annyira a filozófiai propedeutikán, mint inkább 
az egyes tárgyak filozófiai szellemű tanításán múlik : továbbá, hogy 
a filozófiai propedeutika a maga jelentős fogalomrendszerező fel
adatát a puszta pszichológia és logika keretében egyáltalán meg 
nem oldhatja. Tervem is volt e könyvhöz függelékképen az etika 
és a szociológia alapfogalmait hozzácsatolni. De részint a tanítás- 
tervi rendelkezés hiánya, részint azon körülmény miatt, hogj  ̂ évi 
75—80 órában a tanítástervtől megkövetelt pszichológia és logika 
kissé behatóbb s eredményes tárgyalása is alig lehetséges : tervem
től kénytelen voltam elállani.

A könyv írása közben nem egy ponton éreztem a tudomá
nyos és didaktikai szempont összeütközését ; legtöbbször az utóbbi 
javára döntöttem (pl. a filozófiának épen nem részletező felosztá
sánál ; az érzelmeknek nem tiszta pszichológiai, hanem hagyomá
nyos alapon érzéki, értelmi, erkölcsi és esztétikai érzelmekre való 
osztályozásánál ; az akaratszabadság kérdésének egyrészt tisztán 
pszichológiai, másrészt filozófiai szempontból való fölfogásánál 
stb.). Többször inkább nem leljes fogalmat adtam, csakhogy a 
szöveg könnyebbé, kevésbbé tömörré váljon. Mégis maradt néhány 
nehezebb fogalmazás, melynek megkönnyítése a fogalmak szaba
tosságának föláldozását vonta volna maga után.

A pszichológiai rész a lelki életnek csupán empirikus rajza ; 
mellőztem tehát a lélek végső mivoltára vonatkozó elméletek tárgya
lását (a vallásoktatás befejező része úgyis foglalkozik vele) s meg
elégedtem a testi és lelki jelenségek teljes különbözőségének s 
egymásra való visszavezethetetlenségének kimutatásával s többszö
rös hangsúlyozásával ; a tudományok fölosztását is részben e kü
lönbözőségre alapítottam.

A pszichológiába még több elemi, külön készülékekre alig 
szoruló kísérletet óhajtottam beolvasztani; de így a könyv túlsá
gosan megnövekedett volna. Ezért a középiskolai pszichológiai
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oktatásban fölhasználható elemi kísérletek gyűjteményét e könyv
höz alkalmazva a t. kartársak számára külön füzetben tettem 
hozzáférhetővé (Elemi pszichológiai kísérletek. Budapest, 1911.)

A logika módszertani része az elemtannal szemben nagyobb 
jelentősége miatt terjedelmesebb tárgyalásban részesült. A tudo
mány fogalmának és felosztásának kissé bővebb elemzése pedig 
alkalmas belépőjegynek tűnik fel előttem az egyetemi tanulmá
nyokra. Az egyes fejtegetések jelentősége az egész könyvön ke
resztül a betűk alakjában kellő technikai kifejezést nyer. Az apró
betűs részek kevésbbé szigorú tárgyalása is sok elmeindítást tar
talmazhat.

Ami a műnyelvet illeti, inkább a megszilárdult nemzetközi, 
semmint a félig-meddig s vegyesen használatos, legtöbbször rosz- 
szúl is képzett magyar műszóhoz ragaszkodtam. Ha pl. valamennyi 
román nép a pszichológia szót használja s a németben sem tud 
meghonosulni a Seelenlehre: hitem szerint nincs ok arra, hogy 
az egész világgal szemben egy rosszúl képzett magyar szót alkal
mazzunk. Más értelme van a nyelvtisztaságnak a közéleti s szép- 
irodalmi nyelv terén s más a szigorúan szaktudományos műszókra 
nézve.

E helyen is köszönetemet fejezem ki dr. Paider Ákos egye
temi m.-tanár úrnak, hogy becses megjegyzéseivel támogatni 
szives volt.

Budapest, 1911 január hóban.
A szerző.



TARTALOM.
Lap

Előszó._ „  .... ....... „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ . I l i
1. §. A filozófia fogalma és fölosztása™ VII

P sz ic h o ló g ia .
Á ltalános bevezetés a p szi

chológiába.
2. §. A pszichológia tárgya és

föladata 1
3. §. A pszichológia módszerei _ 2
4. §. A pszichológiai ismeretek

forrásai 4
5. A testi és lelki jelenségek

viszonya _  _  _  ™. 6
(i. $. Az idegrendszer .... ™ 7
7. §. A lelki tünemények fölosz

tása és egysége „ „  ™ 11

A gondolk odás pszichológiája.
1. Érzet és szemlélet.

8. §. Az érzet és keletkezésének
föltételei™ .... ™ ™ _  12

9. §. Az érzet minősége 13
10 §. Az érzet erőssége™ _  14
11. §. Tapintás-, hő- és fájdalom

érzetek ._ „  _  _  ™ 16
12. §. íz- és szagérzetek ™ 18
13. i. Hallási érzetek ....... ... „  19
14. §. A látás érzetei _  21
15. §. Érzet és szemlélet _  „ 2 5

2. Képzet.
16. §. Szemlélet és képzet .. __ 27
17. §. A képzetek kapcsolódása 29
18. §. Az emlékezet ™ __ ._ 32
19. §. Hogyan tanuljunk 35
20. '§. A képzelet _ „  _  _  38
21. §. Illúzió és hallucináció ... 41
22. §. Közképek ,™ __ ... 42
23. §. A tudat™ _  ™ _  _  43

24. §. A figyelem _  _  „  45
25. §. Az appercepció _  ™ „  48
26. §. Tér és idő... _  _. ™ „  50

3. Gondolkodás.
27. §. A nyelv __ „  __ „  „  51
28. §. Gondolkodás és ismerés 54

Az érze lem  pszichológiája.
29. §. Az érzelem és fölosztása._ 57
30. §. Érzéki érzelmek ™ _  „  58
31. §. Értelmi (logikai) érzelmek 59
32. §, Esztétikai érzelmek .„ .„ 61
33. §. Erkölcsi érzelmek .„ „  63
34. Az érzelmek lefolyása és

kapcsolata „  ™ „  _  66
35. §. Az indulat _  __ „  68
36. §. Az érzelmekkel és indula

tokkal kapcsolatos testi 
jelenségek 69

37. !}. A temperamentum és fajai 70
38. §. Érzelem és gondolkodás __ 72

Az akarás pszichológiája.
39. §. Az akaratról általában _  74
40. §. Az ösztön „  „  __ ~  75
41. §. A vágj' és szenvedély.™ 77
42. §. A mozgás és az akarat.™ 78
43. §. Az akarat™ __ _  ,™ 80
44. §. A lelki élet fejlődése _  82
45. §. Erkölcsi jellem _______ 83

Függelék.
46. §. Alvás és álom_ _  .™ 85
47. §. Hipnotikus állapotok .™ 87
48. §. A lelki betegségek ™ _  88



VI

Logika.
Lap

1. §. A logika fogalma és fölosztása _ _ _ _ _ _ _ _ _  94

Elem tan.
2. A fogalom_ __ „  96
3. §. A fogalom tartalma és ter

jedelme __ _  _  _  _  97
4. §. A fogalom fajai_ _  _  98
5. §. Az ítélet ....... . _  „  „  99
6. §. Az ítélet fajai _  _  _ 101
7. §. Az ítéletek összefüggése.

A gondolkodás alaptör
vényei _  _  _  __ _  194

8. ÿ. A következtetés és fajai _ 106
9. §. A szillogizmus . _  . 107

10. Feltétlen szillogizmusok
11. §. A szillogizmus értéke. 107
12. i. Feltételes szillogizmusok 108
13. §. Szétválasztó szillogizmusok 110
14. $. Rövidített és összetett szil

logizmusok __ __ ... ... 111
15. i. Alkövetkeztetések .... _ 113
16. ÿ. Az induktiv következtetések 114
17. j Az okság törvénye 117
18. $. Valószínűségi következte- 118

tések _ _ _ _ _  12<)

M ódszertan.
19. §. A módszertan föladata és

részei __ _  _  _  123
20. §. A meghatározás . _  _  123
21. §. A felosztás _  _  _  _  125
22. §. A bebizonyítás _  _  _  126
23. §. Az igazságról és bizonyos

ságról „  „  _  _  „  128
24. §. A módszer _ _ _ _ _ _  130
25. §. Az induktiv módszer _ 130
26. í. A megfigyelés és kísérlet 131
27. i. A hipotézis _  _  _  . 133
28. §. J. St. Mill kutatási mód

szerei _ _ _ _ _  135
29. §. A természeti törvény fogalma 137
30. §. A deduktiv módszer __ 139
31. §. A tudomány fogalma és

fölosztása _  _  _  _  141
I. Ideális tudományok _ 142

II. Reális tudományok 143
1. Természettudományok 143
2. Szellemi tudományok 144

32. §. Filozófiai tudományok. 146



BEVEZETÉS.

1. §. A filozófia fogalma és fölosztása.

Az egyes tudományok a világ egy-egy részének megisme
rését tűzik ki feladatul : pl. az egyik az ásványok, a másik a 
növények, a harmadik állatok vizsgálatát stb. Vannak olyan tudo
mányok is, melyek a világot egy meghatározott szempontból vizs
gálják, a tünemények tulajdonságainak csak egy bizonyos osztá
lyát kutatják; pl. a fizika olyan folyamatokkal foglalkozik, me
lyeknél a testek minőségi összetétele nem változik, a kémia pedig 
olyan folyamatokat vizsgál, melyek a testek minőségi összetéte
lének változásával járnak. Az egyes tudományokból azonban ki
emelkednek olyan egyetemes szempontok (erő, anyag, ok, cél, 
élet, törvény stb.), melyeknek mibenlétével ezen egyes szaktudo
mányok mint olyanok nem foglalkoznak. Szükséges tehát olyan 
külön tudomány, mely épen a tudományos ismerés ezen legfőbb 
szempontjainak vizsgálatát tűzze ki céljáúl.

Azonfelül az egyes tudományok bizonyos általános szakered
ményekhez s elvekhez jutnak, melyek — minthogy különböző 
ismerésterületekről származtak — egyeztetést, magasabb egysége
sítést követelnek. Kell tehát lennie egy oly egyetemes tudomány
nak is, mely az egyes tudományok legfőbb elveit és eredményeit 
egymásra vonatkoztassa és egységesítse. Ez az egyetemes tudo
mány a filozófia* A filozófia tehát föltételezi az egyes tudomá
nyokat, viszont ezeknek szükségük van a filozófiára egyetemes, 
más tudományokkal közös fogalmaik és módszereik megalapozása 
céljából.

Mi azonban nemcsak "konstatáljuk a természeti tényeket s 
emberi cselekedeteket, hanem jónak és szépnek, rossznak és rút
nak is tartjuk őket ; a gondolatokat viszont igazaknak vagy hami
saknak, azaz értékelünk is. A filozófiának tehát nemcsak a tények 
egyetemes elveivel és fogalmaival kell foglalkoznia, hanem ezek 
mellett az értékekével is, vagyis nemcsak azzal, ami van, hanem

* siXoaotpla, bölcsesség szeretető.



VITI

azzal is, aminek lennie kell, aminek mint igaznak, jónak és szép
nek megvalósítására törekedni kötelességünk.

A filozófia tehát azon egyetemes tudomány, mely az isme
rés természetének vizsgálata alapján az egyes tudományok ered
ményeit s az emberi értékeket ellenmondásnélküli rendszerbe 
egyesíteni törekszik, röviden: egységes fölfogás a világról és az 
emberi életről, azaz a tényekről és az értékekről.

Ebből a meghatározásból már következik a filozófia fölosz
tása is. A filozófia alapvető része az emberi ismerés természetével 
foglalkozik (ismeretelmélet). Minthogy pedig részint tényeket, ré
szint értékeket ismerhetünk meg, a filozófia a továbbiakban két 
főrészre oszlik :

1. első része az egyes tudományok legfőbb elveinek egysé
gesítése útján a való világ egyetemes képét törekszik megállapí
tani, amint van: ontológia (léttan, tényfilozófia);

2. második része pedig azon normákat (szabályokat) igyek
szik meghatározni, melyekhez alkalmazkodnunk kell, hogy gondol
kodásunk igaz (logika, gondolkodástan), cselekvésünk jó (etika, 
erkölcstan) s alkotásunk szép legyen (esztétika, széptan). E máso
dik részt, mivel azon értékekkel foglalkozik, melyeket meg kell 
valósítanunk, összefoglalóan axiológiának (értéktan) nevezzük.

Az ember természetében rejlik, hogy nem tud megállapodni a csupán 
gyakorlati érdekből gyűjtött ismereteknél ; nem tud nyugodni addig, míg 
ismereteit egységes felfogásba nem egyesíti. A gyakorlati technika megelégszik 
ugyan az egyes ismerettel, de ezt természetszerűen követi az elméleti érdeklő
dés, mely mindig az egészre, az egyetemesre irányúi. Itt van minden filozo
fálás forrása. Minden, bármily primitiv embernek megvan a maga filozófiája. 
Ha ez nem is tudatosan alakult ki benne, mégis azon közösség hagyománya 
alapján, melyben él, valamiféle feleletet tud adni a világ és az emberi élet 
mibenlétére s céljára nézve. Ahol lelki élet van, ott filozófia is van ; s minél 
fejlettebb a lelki élet annál egységesebb s harmonikusabb az élet- és világ
nézet. Ennek végleges elérése természetesen mindig csak ideál marad, mely
hez a különféle filozófiai rendszerek folytonosan közelednek.



PSZICHOLÓGIA.

ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA.

2. §. A pszichológia tárgya és föladata.

Mindnyájan a belső tüneményeknek egész sorát éljük át, me
lyeket érzeteknek, képzeteknek, gondolatoknak, érzelmeknek, öröm
nek, szomorúságnak, kívánságnak, elhatározásnak, akaratnak, hit
nek stb. nevezünk. Ezek a tünemények teljesen különböznek a 
külső természet jelenségeitől, melyeket a bennünket körülvevő 
világban veszünk észre ; nem lehet őket érzékszerveink által a 
térben észrevenni, egyénileg közvetlenül vannak adva, csak időben 
folynak le. Ezeket lelki (pszichikai) jelenségeknek nevezzük, szerű
ben a testi (fizikai) tüneményekkel, melyek a környező világban 
érzékeinkkel mindnyájunknak hozzáférhetők vagy annak képzel
hetők. Gondolatomat és tervemet, örömemet vagy bánatomat azon
ban sohasem gondolhatom másoktól közvetlenül érzékelhetőnek.

A lelki jelenségek mindig mint folyamatok, történések, ese
mények vannak adva. Nincs olyan gondolat, érzés vagy elhatáro
zás, melyet mint változatlan nyugvó tárgyat figyelhetnénk meg. 
A pszichológiának első sorban az a feladata, hogy a lelki folya
matokat lehető egyszerűen leírja. A természettudományi leírás 
finomsága attól függ, milyen kisebb és kisebb elemeket tudunk 
elválasztani s így kimutatni; a pszichológiai leírásé is attól, váj
jon a lelki folyamatokat mennyire tudjuk a többitől elkülöníteni, 
elemeikre bontani. Az ilyen kifejezések ugyanis : gondolat, elha
tározás, meggyőződés, kívánság stb. voltakép nem egy egyszerű 
lelki tényt, hanem nagyon is bonyolult tüneménycsoportot jelez
nek. A leírás tehát épen abban áll. hogy az összetett lelki álla
potokat elemeikre fölbontjuk, elemezzük (analízis), s egymáshoz 
való viszonyukat megállapítjuk.

A lelki folyamatoknak az őket szabályszerűen megelőző s 
követő folyamatokhoz való állandó viszonyát lelki (pszichikai) tör- 
rényszerűségnek nevezzük. Ezek alapján kíséreljük meg magya
rázni a lelki jelenségeket.

A pszichológia tehál az a tudomány, melynek feladata a 
lelki elet lényeinek leírása és törvényszerűségének megállapítása.

lK o m is  Gy. : A pszichológia és logika elemei.



Már a köztudat is foglalkozik a lelki jelenségek állandó rendjének, 
«törvényszerű» összefüggésének gondolatával, midőn közmondásukat alkot. 
Ezek cbölcsesége» épen abban rejlik, hogy a lelki élet szabályszerű lefolyását 
velősen kifejezik. Sok köztük természetesen csak merész egyetemesítés. Verba 
movent, exempla trahunt. Difficilis in otio quies. Usus magister optimus. 
Rossz hír szárnyon jár, a jó alig kullog. — Okos nem ütközik kétszer egy 
kőbe.— Okos ember más kárán tanul. —Hamar tanács, hamar bánás. stb. stb.

Pszichológiai magyarázatra törekszünk mindannyiszor, valahányszor 
azt kérdezzük, vájjon mi vezetett bizonyos egyént ilyen és ilyen lépésre, 
hogyan jutott valaki erre és erre a gondolatra, miért változtatta meg előbbi 
viselkedését, miért lelkesedik vagy szomorkodik valami miatt stb. Ugyancsak 
a lelki élet törvényszerűségébe vetett hitünket igazolja pl. a pályaválasztás
kor meginduló elmélkedésünk : vájjon alkalmas lelki tulajdonságaink van- 
nak-e a választandó pályára, eddigi lelki megnyilatkozásaink kezeskednek-e 
a szükséges kitartásért, mit várhatunk magunktól stb. Ha a lelki folyama
tok iránya az állandóan megszokottól, szabályszerűtől eltér, a közéletben e 
jelenséget « pszichológiailag érdekesnek» mondjuk, pl. sokszor az esküdtszéki 
ítéleteket, politikai pártalakulásokat, hirtelenül beálló véleményváltozást. 
Ugyancsak pszichológiai magyarázatát törekszünk megadni a költői termékek
nek, művészi ábrázolatoknak, mennyi van bennük a kor és környezet hatá
sából s mennyi a művész eredeti egyéniségétől. így beszélünk pl. Petőfi 
pszichológiájáról (impulziv természete, dinamikus ihlete, természet- és szabad
ságérzése stb.). Példákat !

A pszichológiát és logikát, mivel mintegy a filozófiába bevezetnek, 
filozófiai propedeutikán&k (kookouoeúi», tanításra előkészítek) szokás hívni. 
Maga a pszichológia voltakép nem filozófia, hanem épen olyan önálló egyes 
tudomány, mint a fizika, csakhogy nem külső, természeti, hanem belső, lelki 
folyamatokkal foglalkozik. De épen az utóbbi szempont miatt szorosabb 
viszonyban áll a filozófia egyes ágaival : a logikával, etikával és esztétikával, 
sőt a legáltalánosabb szellemi tudomány, mely egyszersmind forrása a többi 
szellemi tudományoknak. A pszichológia nem filozófia, de ennek elengedhe
tetlen előismereteit szolgáltatja, mert a filozófia a lelki élet természetéről 
való felfogásra támaszkodik, midőn az ismerés, a lét és érték kérdéseit 
kutatja.

3. §. A pszichológia módszerei.

Hogy a pszichológia elérhesse célját, a lelki jelenségek leírá
sát és magyarázatát, valami tervszerű eljárásának, módszerének kell 
lennie. Mint minden tapasztalati tudománynak, a pszichológiának 
is két fő módszere: 1. a megfigyelés és 2. a kísérlet. E módsze
rek természetesen a pszichológiának sajátos, a természettudomá
nyokétól teljesen elütő tárgyához, a lelki jelenségek természetéhez 
alkalmazkodnak.

1. A fizikai jelenségek megfigyelése érzékszerveink s az 
ezek pontosságát növelő eszközök (mikroszkóp, teleszkóp stb.) köz
vetítésével történik; a pszichikai jelenség megfigyeléséhez semmi
féle külön eszköz sem szükséges, közvetlenül megy végbe, ön
magunkat figyeljük meg (önrnegflggelés=introspekció). Az önmeg
figyelés azonban jelenleg lefolyó lelki jelenségekre nézve nem 
lehetséges, mert a megfigyelő és a megfigyelt azonos. Azáltal, 
hogy az épen lefolyó lelki állapotomat figyelem, megváltozott a



megfigyelendő jelenség, voltakép már nem azt figyelem meg, amit 
meg akartam figyelni. A fizikai tárgy nem változik azáltal, hogy 
megfigyeljük. A megfigyelés szándéka azonban erősen módosítja, 
«őt teljesen megváltoztatja a lelki jelenségeket, melyek tünékeny 
természetűek s nehezen rögzíthetők. Ha pl. akkor, midőn erősen 
felindulunk, eszünkbe jut, hogy megfigyeljük magunkat: ebben a 
pillanatban már nem figyelhetjük többé haragunkat. Voltakép 
lelki folyamatainkat nem figyeljük meg, hanem csak rájuk elme- 
lünk. A lelki tünemények csak pofit mörtem a pszichológus zsák
mányai ; ekkor már kevésbbé változnak, mint emlékképek jobban 
megrögzíthetők s a folyamat egyes elemei az emlékezetben rekon
struálhatók. bár az emlékképek is fogyatékosak és hamisak lehet 
nek. Azonfelül nehéz eldöntenünk, vájjon azon folyamatok, me
lyekre ráelméliink, csak a mi egyéni sajátságaink-e, vagy pedig a 
lelki élet mindenkinél tapasztalható egyetemes tulajdonságai.

Ezért szükséges a másol: lelki életének a megfigyelése. A lelki 
jelenségek legfőbb sajátsága az egyéniség, vagyis az én gondola
tom V. érzelmem csak hozzám tartozik, csak magamnak hozzá
férhető, sohasem lehet mások közvetlen tapasztalatának tárgya. 
Viszont másoknál sohasem magát a lelki folyamatot figyelhetjük 
meg, hanem mindig csak annak külső megnyilatkozását, (mimika, 
taglejtés s egyéb mozgások stb.) Minden más lelki életre csak a 
magamé analógiájára következtetek. Főkép a nyelv az az eszköz, 
melyben a lelki jelenségek kifejezést nyernek, bár a nyelv sem 
tudja soha teljen azonos módon visszaadni a lelki élet gazdag 
változatait. Egyébként csak akkor tudjuk magunkat más lelki vilá
gába beleképzelni, ha magunk is átéltünk hasonló lelki folyama
tokat; innen van, hogy a szegény jobban át tudja érezni a nyo
morúságot. mint a gazdag, továbbá, hogy a hasonló életviszonyok 
között élő, azonos foglalkozású emberek értik meg legjobban egy
mást. Mások lelki élete csak a magunké alapján érthető ; viszont 
magunkat jobban megértjük, ha másokat megfigyeltünk. ' Intro - 
spekció és mások megfigyelése kölcsönösen kiegészítik egymást,

Mások megfigyelésére a gyakorlati érdekek is vezetnek bennünket ; így 
tudjuk megállapítani, mit várhatunk másoktól, mire alkalmazhatunk máso
kat, mik másoknak a szükségletei stb. Orvosnak, bírónak, tanítónak stb. jó 
«emberismerőnek# kell lennie.

2. A természet tényei általában minden kutató számára egy
formán megfigyelhetők; a lelki élet tényei azonban mindig csak 
egy megfigyelő számára férhetők hozzá. Hogy tehát az introspekció 
eredményei tudományos értékűek lehessenek, állandó megállapított 
feltételek között kell nyernünk őket úgy, hogy minden kutató má
sok megfigyeléseit ismételhesse s így a saját esetében is igazol
hassa. Az olyan megfigyelést pedig, melyben a vizsgált tünemény 
feltételeit magunk állapítjuk meg s változtatjuk, kisérlel nek nevez
zük. A kísérlet egy tüneménynek tanulmányozás céljából való

1*
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szándékos előidézése; minthogy lelki jelenségeket is lehet szándé
kosan előidézni, föltételeiket változtatni : lehetséges pszichológiai 
kísérlet. A kísérlet az introspekció mellett a pszichológiai kutatás 
legfőbb módszerének bizonyult, különösen az által, hogy a lelki 
jelenségek föltételeinek pontos mennyiségi vonatkozásaira épen 
általa derült fény. Két személy szükséges rendszerint a kísérlet
hez : a kísérletező és a megfigyelő. Az előbbi gondoskodik a fizi
kai föltételekről és azok változtatásáról, az utóbbi pedig introspek- 
ciója alapján számot ad élményeiről szavak vagy más jelek útján. 
Természetes, hogy a lelki élet nagy egyéni különbségei (individuá
lis differenciák) miatt a megközelítő pontosságú eredményekhez 
nagyszámú s különböző személyeken végzett kísérletek szükségesek.

A lelki élet kísérleti vizsgálata fókép az egyszerűbb, kevésbhé 
bonyolult lelki jelenségekre vonatkozik ; így első sorban az érzéki 
észrevevésre, vájjon micsoda állandó viszonyok vannak az ingerek- 
az érzékszervek s az inger ráhatása után létrejövő lelki jelensé
gek (érzetek) között? Az ingerek, mint fizikai folyamatok mérhe
tők s variálhatók, tehát mint az érzetek feltételei mennyiségileg 
is megállapíthatók. Fontos, a lelki életről való felfogásunkat több 
tekintetben átalakító s kiegészítő kísérleteket végeztek - mint 
később látni fogjuk — a figyelem terjedelmére, a fáradságra,, az 
emlékezetre, az akarati visszahatásokra, a lelki jelenségek időbeli 
lefolyására stb. nézve. Az ínérzetek nagy fontossága az egész lelki 
életre épen a kísérleti módszer által volt felfedezhető.

Előszói- E. H. Weber (1829-ben), majd G. Th. Fechner végeztek pszi
chológiai kísérleteket, melyek főkép az inger és az érzet viszonyára vonat
koztak (pszichofizika). Az első pszichológiai laboratóriumot Wilhelm 11'undt 
állította fel Leipzigben (1879); ennek mintájára ma már száznál több pszi
chológiai intézet van a föld minden táján.

4. §. A pszichológiai ismeretek forrásai.

A pszichológiai ismeretek fontos forrásai a gyermekek, pri
mitiv (vad-) emberek s az állatok lelki jelenségeinek megfigyelése 
(gyermekpszichológia, állal pszichológia), mely fényt derít gyakran 
a mi lelki tüneményeink természetére is.

Lelki életünk mindig valamely társadalmi közösséghez (csa
lád, nép, állam, tömeg stb.) van kötve, ebben fejlődik ; a társada
lom hat az egyénre (nevelés), viszont az egyén is hat a köztu
datra, a társadalmi lélekre. A lelki közösség és kölcsönhatás tényeit 
és törvényeit kutatja a társadalmi pszichológia. Ez természetesen 
szoros összefüggésben marad az egyéni pszichológiával, mert a 
lelki közösség, a társadalmi tudat is az egyénekben él. Sok olyan 
lelki készség és folyamat van, mely az állandó lelki kölcsönhatás, 
a közös történelmi hagyomány és faji tulajdonságok eredménye



{népszellem, pl. a görögök művészi és tudományos hajlama, a ró
maiak jog- és államalkotó ereje stb.).

Jóllehet a testi jelenségek teljesen más természetűek, mint a 
lelkiek, mégis az utóbbiak mindig az előbbiekkel kapcsolatban 
jelentkeznek. A pszichológiának tehát mindig tekintettel kell lennie 
a lelki folyamatokat kísérő fiziológiai tüneményekre is. különösen 
azokra, melyek az agyvelőben folynak le,

A lelki jelenségek normális lefolyására sokszor világosságot 
vetnek a lelki tüneményekkel kapcsolatos testi jelenségek kóros 
elváltozásai, melyekkel a palológia foglalkozik. Az agyvelő rend
ellenes állapotaival párhuzamosan rendellenesek a lelki folyama
tok is. Becses adalékokat nyer a pszichológia a lelki betegségek 
és elfajulások tanából, a pszichiátriából is.

Nagyon jelentős forrása a pszichologának a lelki élet mű- 
rélnek megfigyelése is, melyek visszatükrözik azon lelki működé
seket és állapotokat, melyekben e művek készültek. Az eredmé
nyekből visszakövetkeztethetünk az okok törvényes működésére. 
Ilyen a nyelv: a szavak eredeti alakja és jelentése, mely sokszor 
fényt derít azon útra, melyen az emberi gondolkodás fejlődése 
történt (jelentésváltozások). Ilyen a vallás, szokás, erkölcs, továbbá 
irodalom és művészet, melyekben világosan megnyilatkozik az alkotó 
lelki állapota, korának s fajának szelleme. Ilyen voltaké]) az egész 
világ- és műveltségtörténet, melyek azon érzelmeket és gondola
tokat tükrözik, melyek az egyes népeken, korokon s kiváló egyé
niségeken uralkodtak ; mintegy a történelem folytonosságába he
lyezett emberi lelket vizsgálják. Csak ha a mai lelki életet össze
hasonlítjuk a múltéval, tudjuk megállapítani az emberi szellem 
örök vonásait, egyszersmind azt az összefüggő fejlődésfolyamaLot. 
mikép lettünk a primitiv, civilizálatlan emberből a mai értelem
ben vett kulturemberré.

A pszichológia fontosságát már eléggé bizonyítja az, hogy az emberre 
nézve nem lehet jelentősebb ismeret, mint épen az emberre vonatkozó. A lelki 
('•let tényeinek ismeretét majdnem valamennyi, mind elméleti, mind gyakorlati 
pálya (az utóbbi mint cura animarum) föltételezi. így az ügyvédnek, bírónak 
pl. szüksége van a tanúvallomások pszichológiájára, ismernie kell a szuggesz- 
tiv kérdések fontosságát (kriminalisztikai alkalmazás) ; az orvos a lelki élet 
betegségeinek megállapításában s gyógyításában nem nélkülözheti a pszicho
lógiai ismereteket (egyébként bármely betegség diagnosztikájában fontosak a 
lelki tényezők) ; a tanító egész működése a gyermek lelki életének ismeretén 
nyugszik (pedagógiai alkalmazási ; a művész egyik főcélja a lelki élet ábrá
zolása : a történetírónak és filológusnak főfeladata a múltban lefolyt lelki 
jelenségek visszaérzése és visszaképzelése ; a nyelvész a nyelvvel mint lelki 
képződménnyel foglalkozik; az anatómus és fiziológus a lelki jelenségekkel 
kapcsolatos testi tüneményeket és működéseket kutatja. Sőt szüksége van 
minden embernek pszichológiai ismeretre, ha az emberekkel való bánásmód
ját, pszichikai technikáját tudatossá akarja tenni. Természetesen nem tagad
ható,. hogy nagyon hosszú út visz a lelki élet elméleti ismeretétől (pszicho
lógia) az emberismerés és bánásmód helyes gyakorlatáig.
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5. §. A testi és lelki jelenségek viszonya.

A lelki jelenségek, melyeket átélünk, szoros viszonyban van
nak testünk jelenségeivel, a) Egyszer testi tüneményeinkre követ
keznek lelki folyamatok, b) máskor lelki életünk változásait köve
tik testünk változásai.

a) Érzékszerveinkre ingerek hatnak, melyek az agyvelőbe jutva, benne 
változást idéznek elő ; ezután lelki jelenségünk van : érzet. Hangulatunk tes
tünk szerves állapotától függ ; friss levegőben, napfényen jól érezzük ma
gunkat, ellenben a felhős vagy ködös idő lehangol bennünket. Az alkohol 
vidámít és kábít, a kávé izgat, az Ipekakuanha sötét hangulatba hoz bennün
ket, a brómnátriuin csillapítja szomorúságunkat. Az agyvelő vérhiánya áju
lást, a lelki élet időleges megszűnését vonja maga után.

b) Szégyenünkben s haragunkban elpirulunk, félelmünkben elsápadunk. 
Egy hír hallatára arcizmaink mozgása, taglejtésünk stb. azonnal elárulja, 
vájjon kellemes vagy kellemetlen hírt kaptunk-e. A szellemi munka a vért 
erősebben hajtja az agyvelőbe, a testet is fárasztja. Néha az eperevés élénk 
elképzelése csalánkiütést okoz. Hipnózisban (1. 47. §.) a szuggesztió a testi 
állapotok szinte hihetetlennek tetsző változásait idézi elő.

A testnek nem minden része van egyforma szoros kapcso
latban a lelki élettel. A testi és lelki jelenségek e legszorosabb 
kapcsolatát az idegrendszer, különösen ennek legfőbb középpontja, 
az agyvelő mutatja. Ez a fő közvetítő szerv a testi és lelki jelen
ségek között.

A régebbi felfogások a lélek «székhelyét» majd a vérben, majd a re
keszizomban stb. keresték. Hippokrates (Kr. e. 400 körül), az ókor legnagyobb 
orvosa még azt hitte, hogy az agyvelő arravaló, hogy a test nyálkáit magá
hoz vonja s az orron keresztül a testből kiválassza. De már az ókorban is 
sokan az agyvelőt tekintették a lelki tünemények fő hordozójának. Descartes 
П640) szerint a lélek székhelye a tobozmirigy (glans pinealis) egy pontján 
van, mert a léleknek, mint egyszerű lénynek csakis az agyvelő páratlan része 
felelhetmeg. Minthogy a lelki jelenségek nem térbeli természetűek, természe
tesen szó sem lehet a lélek valamiféle térbeli természetű «székhelyéről». Amit 
mi tapasztalunk, csupán az, hogy bizonyos lelki folyamatok az agyvelő bizonyos 
folyamataival állandó funkcionális kapcsolatban vannak.

Régen felvetődött az a gondolat, hogy ha a lelki tünemények 
«székhelye» az agyvelő, nem lehetne-e a koponyának az agyvelő kidudoro- 
dásait és bemélyedéseit híven visszatükröző külső alakjából az egyes lelki 
tehetségek fejlettségére vagy fejletlenségére következtetni. Gall József or 
vos (f 18:28) fejtette ki bővebben ez alapgondolatot (frenológia). Megálla
pítani igyekezett azt, vájjon mely tehetségnek milyen koponya-, illetőleg 
agyalakulat felel meg. Szerinte hasonló agyvelőkkel hasonló tehetségek jár
nak. A homlok táján az értelem, a koponya tetején az érzelmek, a koponya 
hátsó részében a nyakszirtig az ösztönök székelnek. Ezeket részletezve, Gall 35 
tehetség topográfiáját, mintegy lakás és címjegyzékét állította össze. Ez a fel
fogás helytelen volt: 1. Az egyes tehetségek nem egyszerű lelki működések, 
hanem nagyon is bonyolult, összetett folyamatok. Különben is, valamint a nap
nak azt a tulajdonságát, hogy melegít és világít, azáltal meg nem magya
rázzuk, ha azt mondjuk, hogy a nap azért melegít és világít, mert melegítő 
és világító tehetsége (ereje) van, hasonlókép a lelki jelenségeknek sem adjuk 
magyarázatát, ha azt állítjuk, hogy emlékezünk, mert emlékező tehetségünk 
van, gondolkozunk, mert éi-telmi tehetséggel rendelkezünk. A lelki «tehet
ség» (pl. emlékezet, értelem, akarat stb.) sok elemi folyamatból áll, nem pe-
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(lig önálló erő. 2. Ezen elemi lelki folyamatoknak tényleg az agyvelő 
egyes pontjainak folyamatai felelnek meg (pl. az agyvelőben megvan a látás, 
hallás, tapintás stb. központi képviselete, ahol a látó, halló, tapintó ideg vég
ződik), de ezeket Gall korában még egyáltalán nem ismerték, az anotomia 
és fiziológia akkor még nagyon fejletlen tudomány volt. Ma is csak a leg
elemibb lelki jelenségeknek (érzeteknek) sikerült középponti képviseletét fel
ismerni. (V. ö. 9. 1.).

6. §. Az idegrendszer.

A z  ideg ren d szer  elem ei. Az idegrendszer több milliárd, 
mikroszkopikus finomságú, hosszan elnyúló idegegységből, neuron- 
ból áll. Ennek két része van : a kerek vagy sugaras alakú, arány
lag nagy maggal biró testecske (idegsejt) s az ebből többfelé el
ágazó, finom, gyakran igen hosszú fonal (idegszál). Az utóbbi ve
zeti tovább a kapott ingert. Némelyik közülök nagyon hosszú ; 
pl. az ujjak hegyén végződő idegszálak a hátgerincvelő felső tájá
ról származnak. Közben az idegszálak gazdag mellékágakat (kolla- 
terálisok) bocsátanak ki, hogy sejtjüket egyidejűleg kapcsolatba 
hozzák az idegrendszer különféle más részével is. így egész ideg
szövet keletkezik, az egyik neuron ágvégződései körülfogják a 
másiknak sejtjét. Ma még vitás, vájjon a neurónok ágai csak egy
másra illeszkednek-e (érintkezés), vagy pedig ténylegesen össze
olvadnak, anatómiailag folytonosakká válnak-e. A neurónok bizo
nyos önállóságukat mindig megőrzik ; az egyik neuron megbete
gedése nem vonja maga után a vele kapcsolatban lévő másikét. 
Az idegszálak vastagsága Vio—Vsoo mm.

Nem tudjuk, miben áll maga az ingerlési folyamat, melynek vezetése 
az idegszálak voltaképeni feladata. Sokan elektromos tüneménynek tartották, 
de kitűnt, hogy az idegszál az elektromosságot sokkal gyorsabban vezeti, 
mint az ingert. Az ingerelt ideg elektronegative viselkedik a nyugalomban 
levőhöz képest; az elektromosság tehát itt is, mint a világ sok más folya
matánál, szerejiel, de nem teszi az ingerfolyamat lényegét. Ez valószínűleg 
kémiai bomlás és összetétel. Erre mutat az idegállomány nagyon összetett és 
könnyen bomlékony szerves vegyületekből álló kémiai szerkezete; sok benne 
a karbon, foszfor, hidrogén s így nagy az égésértéke. Az idegállomány bo
nyolult összetétele eddig még aránylag kevéssé ismeretes (pl. cerebrin : 
C„H:t3NOv lecithin 6'44H9„AS09).

Az ingerületvezetés sebessége az embernél átlag 60 m másod
percenként. Ahol idegsejteken kell keresztülmennie, a sebesség 
jóval kevesebb. Magukban véve az idegszálak színtelenek és majd
nem átlátszók. Nagyobb tömegű szövetük fehérnek tetszik ; az ideg
sejtek tömege viszont vöröses-szürkének látszik. Innen a fehér 
és szürke idegállomány különbsége.

Az idegek azon feladatukat, hogy az idegizgalmat vezessék, 
kétféle irányban teljesítik. Ugyanis 1. vagy az agyvelőbe vezetnek 
ingereket, melyek a test perifériáiról származnak (centripetalis v. 
xzenzórikus — érzőidegek), 2. vagy az izmokhoz olyan ingereket,
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melyek az agy velőben keletkeznek (centrifugális v. motorikus — 
mozgat óidegek). 3. Vannak ezeken kívül olyan idegszálak is, melyek 
az egyes agycentrumok közötti sokféle kapcsolást eszközük (intra- 
rentrális idegszálak).

dlz id eg  r e n d sz e r .  Az idegek a testnek valamennyi részét 
behálózzák s egy összefüggő egységes egészet, rendszert alkotnak. 
Az idegelemek három, egymástól világosan eltagolódó és műkö
désben is különböző rétegben helyezkednek el: 1. 'periferikus 
idegducok, 2. agykéreg alatti középpontok (szubkortikális centru
mok), 3. a nagyagy és kisagy, (agykéreg, cortex.)

1. A test periferikus idegsejtjei kisebb-nagyobb csomókat, 
idegducokat (ganglion) alkotnak, melyek a törzsön és a fejen egy
mással való közvetlen kapcsolat nélkül vannak elterjedve. Ide tar
toznak a hátgerincvelő mindkét külső oldalán található sejtcsomók 
(31 pár), melyek a felső és alsó végtagokat látják el vezető ideg- 
szálakkal, ezek azután az érzést és mozgást közvetítik a karokban 
és lábszárakban. Ugyancsak periferikus az érzékszervekben (szem
ben, fülben, orrban, nyelven stb.) található ganglionok, melyek
nek idegszálai egyrészt a külső (fizikai) ingert felfogják, másrészt 
az agyközpontokba viszik.

2. A kéregalatti központokat (szubkortikális centrumokat) 
(1. az 1. ábrát) alkotja a hátgerincvelő szürke, belső állománya, 
továbbá a nyúlt agyvelő (medulla oblongata), a Yarolius-híd, a 
négyes halom (corpora quadrigemina), a látódombok (thalami 
optici) tobozmirigy (glans pinealis) stb. E centrumoknak többféle 
működése van. Ezek fogják fel és kombinálják a periferikus ideg- 
ducokból jövő ingereket s adják tovább a nagyagynak, ahol isme
retlenmódon a lelki jelenségek keletkeznek. Fontos működésük még 
az is, hogy a perifériákról jövő benyomások a mozgató idegszála
kat ingerük s ezek utján az izmokban összehúzódást, azaz moz
gást eredményeznek. Az ilyen mozgásokat, melyek minden előző 
akarati működés nélkül (mechanikusan), csupán a szubkortikális 
centrumok munkája útján jönnek létre, r e flexmozg ás oknak nevezzük. 
Ezek a legnagyobb egyformasággal, szabályszerűséggel folynak le. 
Rendszerint megvan a biológiai jelentőségük, mert az életföntar- 
tásra és kifejtésre előnyös ingerek megragadására s a károsak távol
tartására szolgálnak.

Ilyen mozgás a pupillareflex, azaz a pupillának akaratlan tágulása, lia 
a világosság csökken, szűkítése, ha a fény erősebbé válik; ilyen a lélegzés, 
köhögés, nyelés, tüsszentés, pislogás ; ilyen a térdreflex, mely akaratunktól 
függetlenül áll be, ha a térdkalácson alul az alsó lábszártfeszítő izom inát 
megütjük ; ekkor az alsó szár feszítése és emelődése jön létre.

3. A kéregalatti részek fölött ívelődik a nagyagy és a kisagy 
(cerebrum és cerebellum). A nagyagy két páros, majdnem félgömb 
alakú részre, hemiszférára oszlik ; a nagyagy sejtrétegének vastagsága 
kb. 3 mm, a kisagyé 1 mm. A nagyagy kiterített felülete kb. 2000 cmr.
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Az agyvelő felületét mély barázdák kisebb-nagyobb részekre, karélyokra 
és tekervényekre osztják. Mindegyik agyféltekén megkülönböztetünk homloki 
(lobus frontalis), fali (l. parietalis), halántéki ( I. temporalis) és nyakszirti 
(l. occipitalis) karélyt. A karélyokat ismét két-két barázda felső, középső és 
alsó tekervényekre (gyrus superior, medius, inferior) osztja. A féltekék közepe 
táján vonul felülről lefelé a központi barázda (suleus centrális) ; a halántéki 
karélyt a homloki karélytól a Sylvius-féle barázda (fissura Sylvii) választja 
el. Azért fontos ez agyrészek ismerete, mert az agyvelő bizonyos funkciói 
bizonyos helyekhez vannak kötve (lokalizálva). Pl. a beszélő szervek moz
gatása (articulatio) a bal homloki alsó karélyban történik. E résznek és kör-

1. ábra. A kéregalatti központok oldalt nézve a kisagy mellett.

nyékének megsértése beszédzavart von maga után, vagy esetleg beszédkép
telenséget is (motorikus afázia). Siketnémáknál gj^akran kevéssé vannak ki
fejlődve ez agycentrumok. A hallás a halántéki, a látás a nyakszirti karély
ban van lokalizálva. Az utóbbinak elektromos árammal való izgatása az 
egész látó térre kiterjedő fény- és színérzéseket s optikai csalódásokat okoz,.

Tagjaink mozgatásának is megvan mind a központi képviselete 
(motorikus agyterület,). Az agy velő bizonyos pontjának ingerlésénél mindig 
a kéz, más pont izgatásánál a láb vagy valamely arcizom jő mozgásba. Még 
pedig a központi barázda felső két oldalán találjuk a törzs és az alsó vég
tagok, közepén a felső végtagok, alsó oldalain pedig a fej és a nyelv izmai
nak középpontjait. Mivel pedig a testünk bal felén lévő idegek a jobboldali
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agyféltekébe vezetnek : a bal félteke a test jobb oldalának, a jobb félteke a 
test bal oldalának központi képviselője. Ezért van az, hogy a balfélteke centru
mainak betegségével a test jobb oldalának hűdése (paralizis) jár s megfordítva. 
(v. ö. 2. ábrát.)

A nagy- és a kisagyvelőben rengeteg idegszál van, melyek 
arra szolgálnak, hogy az agykérget (kortex) összekapcsolják a kéreg
alatti (szubkortikális) középpontokkal, továbbá, hogy a két agy
félteke kapcsolatáról gondoskodjanak, végül, hogy az agyféltekék 
egyes részeit egymással összekössék. így kapcsolódik az egész, 
idegrendszer egy roppant bonyolult egységbe.

Az agykéreg; (nagy- és kisagy) fiziológiai folyamatai azokr 
melyek a legszorosabb viszonyban vannak a lelki állapotokkal. 
A lelki állapotok normális lefolyása az agykéreg rendes működé
sével párhuzamos. Minden lelki jelenségnek megfelel egy agyfizio
lógiai folyamat ; ma azonban ezt még csak az elemi érzés- és 
mozgásjelenségekre sikerült kimutatni. A bonyolultabb lelki álla
potok az agyvelőnek nem egy részecskéjében, mint valami sejt- 
lakásban vannak lokalizálva, hanem, mivel több érzékterület elemeit 
foglalják magukban, fölidézésük az agyvelő számos pontjának 
működéséhez van kötve. Ezek egyidejű vizsgálata pedig egyelőre 
leküzdhetetlen akadályokba ütközik. Különben is bármily pontosan 
ismernők minden agymolekula működését, ez a lelki jelenségek
nek sajátos természetére nem vetne világosságot, mert a lelki 
jelenségek közvetlen, belső, csak időben lefolyó folyamatok, melyek

2. ábra. A nagyagy érző és mozgató területei.
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nem érthetők közvetett, külső, térbeli folyamatokból. Mint láttuk, 
a testi és lelki jelenségek összehasonlíthatatlan, sajátos sort alkot
nak; a pszichológia sohasem válhatik a fiziológia egyik fejezetévé 
(materializmus).

7. 8. A lelki tünemények fölosztása és egysége.

Vannak olyan lelki jelenségek, melyek által a külső világról 
szerzünk tudomást (érzetek, szemléletek, képzetek) ; továbbá olyanok, 
melyek azt fejezik ki, hogy e tudomásvétel (ismerés, gondolkodás» 
közben jól vagy rosszul érezzük magunkat; s végül olyanok, melyek 
által mi hatunk a külső világra (kívánság, ösztön, akarat, cselekvés).

A pszichológia tehát a lelki élet élet tényeit
1. a gondolkodás (ismerés), 2. az érzelem, 3. az akarat 

alaptüneményei szerint osztályozza.
Az ismerés centripetális jellegű (a világ hat reánk), az akarás 

centrifugális természetű (mi hatunk a világra), az érzelem pedig 
centrális mivoltú, vagyis azt fejezi ki, hogyan (kellemesen v. kel
lemetlenül) érezzük magunkat akkor, mikor a világ hat reánk, 
vagy mi hatunk a világra. Nem szabad azonban sohasem elfeled- 
keznük arról, hogy amidőn a pszichológiai leírás ilyen elemeket 
mutat ki, voltakép mesterséges módon jár el, mert gondolat, 
érzelem s akarat a lelki életnek csak mozzanatai, melyek mindig 
együttjárnak, egymás koefficiensei; valójában nincsen külön, önálló 
létük, hanem minden lelki állapotban együtt vannak, csakhogy 
hol az egyik, hol a másik mozzanat van előtérben. Nekünk egymás
után következő lelki állapotaink vannak, melyekben hol a gon
dolati, hol az érzelmi, hol az akarati elem a túlnyomó. Az épen 
legjobban előtűnő, túlnyomó lelki mozzanatról nevezzük el azután 
az egész lelki állapotot gondolatnak, érzelemnek vagy akaratnak. 
Voltakép azonban a lelki élet nem részekből van összetéve, hanem 
egységes; nincs külön gondolat, külön érzelem, külön akarat 
s nem ezek összerakásából áll elő a lelki élet, hanem a gondo
lattal együtt jár az érzelem, meg valónk több-kevesebb aktivitása 
(akarat) is ; viszont az érzelem sem szűkölködik bizonyos gondolati 
elem és cselekvési tendencia nélkül ; és az akaratnak is van 
gondolati tárgya (valamit akarunk), mely vagy tetszik vagy nem 
(érzelem). Ebben áll a lelki élet páratlan egysége.

Egy elmélet átértésekor első sorban gondolkodunk, de ugyanekkor a 
szellemi munka gyönyörét is érezzük s bizonyos készség is keletkezik ben
nünk azon elmélet értelmében való akarásra és cselekvésre. Egy műtárgy 
szemlélésekor, egy költemény olvasása alkalmával első sorban gyönyör
ködünk, de ugyanekkor a szemlélet vagy olvasmány tartalmára is gondolunk, 
meg a tovább szemlélésre v. olvasásra ösztönző akarás, esetleg nem-akarás 
is működik bennünk. Viszont, ha valaminek megtevésére felszólítanak ben
nünket, a cselekvést vagy akarjuk vagy nem, miközben az akarat tárgyára 
s körülményeire gondolunk ée kellemesen v. kellemetlenül érezzük magunkat.



A GONDOLKODÁS PSZICHOLÓGIÁJA.

1. Érzet és  szem lé le t.

8. §. Az érzet s keletkezésének föltételei.

Érzékszerveinkre a külső világ fizikai folyamatai hatnak : nyomás 
a bőrre, léghullámok a fülre, éterhullámok a szemre, kémiai folya
matok az orr és nyelv idegvégződéseire stb. Ezen folyamatok az 
érzékszervekben többé-kevésbbé átalakulnak s az idegszálak útján 
az agyvelőbe jutnak. Az agy velőben így létrejött változást mint 
nyomást, hangot, fényt, ízt, szagot stb. megérezzük. Ezt a legegy
szerűbb lelki állapotot, mely keletkezésében a szervezet ingerelteté- 
séhez van kötve, érzetnek nevezzük. Yoltakép az élő szervezet lelki 
visszahatása a külső világ benyomásaira.

Az érzet keletkezésének tehát a következő feltételei vannak :
1. Szükséges olyan folyamat, mely az érzetet kiváltja. Az érzet 

külső okát ingei nek nevezzük. Az ingerek általában kétfélék : a) 
fizikaiak, melyek, mint a külső világ folyamatai hatnak a szervezet 
idegvégződéseire (nyomás, léghullám, éterrezgés, kémiai folyamat 
stb.); b) fiziológiaiak, melyek vagy úgy jönnek létre, hogy a fizikai 
ingerek a szervezetre hatva átalakultak, vagy hogy maga a szer
vezet termelte őket (éhség, szomjúság, fáradtság). Az előbbieket 
külső, az utóbbiakat belső ingereknek is hívják.

2. A fizikai ingert valamely érzékszervnek föl kell fognia 
(a szemnek, fülnek, orrnak, nyelvnek stb.).

8. Az így létrejött, most már fiziológiai ingert az érzékszerv 
vezetőidege valamely agycentrumba vezeti iá fényingert a nyak- 
szirti, a hangingért a halántéki karélyba stb.).

4. Az illető agycentrumnak sejtjei az ingereket fölfogják s 
továbbra is megtartják, idegszálai más centrumokkal összekapcsol
ják; mi pedig e külső, anyagi folyamatokkal párhuzamosan fényt 
érzünk, hangot hallunk, ízlelünk, szagolunk, nyomást szenvedünk, 
valamint hidegnek v. melegnek találunk stb. Vájjon az agyvelő 
folyamatainak hogyan felelhetnek meg érzetek, mint teljesen más 
természetű, vagyis lelki jelenségek, anyagrészek mozgásának hogyan 
felelhet meg a fény, hang, meleg, hideg érzete stb., előttünk 
teljesen megfoghatatlan.
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Milánóik. A villám elektromos folyamat, mely számára nincsen külön 
felfogó érzékünk ; szemünk mint fényt fogja fel az éterhullámokat. Az utána 
következő dörgést, mely voltakép légrezgés, fülünk hangnak hallja. Az éter- 
és levegőhullámok szemünk és fülünk nélkül csupán fizikai folyamatok ma
radnának. Az idegszálak útján azonban ezek az agyba jutnak (fiziológiai 
folyamat) s ott mint fény s hang jelentkeznek (pszichológiai folyamat). Az 
ingerek vizsgálatával tehát három tudomány is foglalkozik : a fizika, a 
fiziológia s a pszichológia.

Az érzetek sohasem fordulnak elő mint önálló, elszigetelt 
élmények (tiszta v. egyszerű érzetek). Mindig más lelki jelenségekkel 
kapcsolatban találjuk őket s csakis a pszichológiai (főkép kisér- 
leti) elemzés tudja őket megközelítőleg elszigetelve mint tovább 
nem bontható elemeket kimutatni. A lelki élet az érzeteknek mindig 
csak kisebb-nagyobh csoportjait ismeri, melyek külső v. belső inge
rekre vonatkoznak s nekünk mint fényes, színes, hangos, hideg, 
meleg stb. tárgyak jelentkeznek. A tiszta érzet tehát mint elemi 
folyamat voltakép absztrakció.

Az érzeteknek két fő tulajdonsága van: minőségül' (tartal
muk — qualitas) és mennyiségük (erősségük =  intensitas).

9. §. Az érzet minősége.
A c hang levegő-, a vörös szín (alapföltevésünk szerint) éter

rezgés által jő létre : az előbbi hang-, az utóbbi fényérzet. Az érze
teknek azt a tulajdonságát, amely által egyik érzet a másiktól 
különbözik, amely által tehát épen hanggá, színné, ízzé stb. lesz, 
minőségüknek vagy tartalmuknak (qualitas) nevezzük. Annyiféle 
érzetünk van tehát, ahányféle érzékterületünk. Az érzékek egymás 
sajátos működését nem cserélhetik föl. Az érzetek sajátos tartalma 
közelebbről le nem irható ; mindenki annyiban ismeri, amennyiben 
átéli őket. Akinek a megfelelő fiziológiai és pszichológiai feltételei 
hiányzanak, az előtt az illető érzetrendszer tartalma örökké isme
retlen marad. A született vak semmit sem tud a színekről, a szü
letett siket a hangokról ; mi az a szín, mi az a hang, meg nem 
magyarázhatjuk nekik. Ezek lelki elemek s mint ilyenek defmiál- 
hatatlan, egyszerű élmények.

Ez természetesen nem zárja ki azt, hogy olyan ismereteket, melyeket 
a hiányzó érzék működésével szerzünk (pl. térszemlélet a látás által), más 
érzék finomabb működése ne helyettesíthetné (térszemlélet tapintás által). 
A vakok a térben éles hallásukon kívül a gyakorlat útján megfinomult tapin
tásuk által igen jól tájékozódnak ; szemüket sokban kezük helyettesíti, így a 
Rraille-iéle domború betűkből álló írást kezükkel olvassák. Pusztán tapintás 
(ltján a testek formai tulajdonságaival is behatóan megismerkednek, dombor
műveket, szobrokat esztétikailag éhezni is tudnak. Testük egész felületével 
felfogják a reájuk ható mechanikai ingereket; kikerülik a közeli falat, mert 
homlokuk jól felfogja a falról reá áramló léghullámokat.

Ugyanazon érzetrendszeren belül is különböznek egymástól 
minőségre (tartalomra) nézve az érzetek. A mély hang más, mint

Â
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a magas hang, a sós íz, mint a keserű, az aromásszag, mint a 
balzsamszag; a vörös szín, mint a zöld stb. Sőt az egyes színek
nél is minőségi árnyalatokat (nuance) különböztetünk meg (sötét
vörös, téglavörös, rózsaszín stb.).

Az érzeteket minőségük szempontjából az ingerek alapján 
osztályozhatjuk, melyek az érzeteket kiváltják. Az ingerek pedig 
mint láttuk — lehetnek 1. külsők, 2. belsők.

1. á. külső ingerek a test perifériáján található érzékszervek 
idegvégződéseire ható folyamatok (mechanikai nyomás, elektromos 
áram, fény- és hanghullám, kémiai folyamatok stb.). Az ezekből 
kiváltott érzetek az érzők érzetek.

2. A belső ingerek elsősorban testünk vegetativ folyamatai
ból (lélekzés, táplálkozás, emésztés, kiválasztás) származó érzetek 
okai: ilyen érzetek: az éhség, szomjúság, jóllakotság. levegőhiány 
stb. érzetei; különösen akkor lépnek föl ez érzetek, ha a vegetativ 
folyamatokban zavar áll be. Az érzetek ez osztályát életérzeteknek 
(vitális érzet) nevezzük. Ezek értesítenek bennünket szervezetünk 
általános állapotáról, hogylétéről. Xagv befolyással vannak az 
összes többi lelki állapotokra. Más színben látjuk a világot, ha 
életérzeteink jók, s máskép, ha rosszul érezzük magunkat, lever
tek vagyunk. Az életérzetek összegét közérzetnek szokás hívni 
(hogvlét, hangulat). Ez mintegy az egész lelki élet háttere.

Az izmok át meg át vannak fonva nemcsak mozgató, hanem 
érző idegekkel is. Ezek értesítenek bennünket tagjaink helyzetéről 
és mozgásáról, feszüléséről és lankadásáról, a külső tárgyak ellen
állásáról és súlyáról. Az inaknak s ízületeknek érzeteit (az ínérzet, 
mozgásérzet stb. elnevezés helyett) összefoglalóan kinesztétikus 
érzeteknek nevezzük. Jelentőségüket csak a legutóbbi évtizedek 
ismerték fel', különösen a kísérleti módszer alkalmazása óta. A ki
nesztétikus érzetek — mint látni fogjuk — különösen a tapintás, 
látás és a beszéd fontos alkotórészei.

10. §. Az érzet erőssége.

A lámpa fényét erősebbnek mondjuk a gyertya fényénél, 
az ág}Túdörgést egy pisztoly durranásánál, egy gramm nyomását 
egy kilogramménál. Az érzetek tehát nemcsak minőségileg (tartal
muk szerint), hanem erősségük (intenzitás) szerint is különböznek. 
A különböző minőségű érzetek erőssége nehezen s csak nagyjában 
hasonlítható össze (pl. egy szín ereje egy hang erejével). Minél 
inkább hasonlít az érzetek minősége, annál finomabban hasonlít
ható össze erősségük is. Ugyanazon színeknél könnyen megmond
hatjuk, melyiknek van nagyobb vagy kisebb világossága, ugyan
azon hangoknál pedig, hogy melyik erősebb vagy gyöngébb. Régen 
felmerült már a gondolat, hogy az érzeteket erejük szerint mérjük



is. A csillagászok a szabad szemmel látható csillagokat fényerejük 
szerint hat osztályba sorolták.

Nem minden inger elég erős arra, hogy érzetet váltson ki ; 
bizonyos erősségi fokot kell elérnie, hog}̂  épen megérezzük. Az 
ingernek ezt az erősségét ingerküszöbnek, a neki megfelelő érzetet 
pedig minimális érzetnek hívjuk. Az ingernek viszont olyan erős
ségi foka is van, melyen túl hiába fokozzuk, hogy nagyobb erős
ségű érzet jöjjön létre; ezt a határértéket ingermagasságnak, a 
megfelelő érzetet maximalis érzetnek nevezzük. Minél kisebb az 
ingerküszöb értéke, annál érzékenyebbek vagyunk; s minél nagyobi) 
az ingermagasság értéke, annál fogékonyabbak vagyunk.

Sokszor megtörténik, hogy valamit mondanak nekünk és 
nem halljuk ; mások látnak a messzeségben valamit és mi nem 
látjuk; valami szag jelenlétét állítják s mi nem érezzük. Ezek az 
ingerek a küszöb alatt maradtak. Az ingerküszöb értéke nem 
állandó ; nemcsak egyénenkint változó, hanem ugyanazon egyén 
különböző lelki állapotaiban is különböző értékű. A jó hallású 
ember olyan hangokat is meghall, melyeket más egyáltalán nem 
vesz észre ; az éles szemű ember olyan fényt is lát, melyet a gyönge 
szemű egyáltalán nem is sejt. Viszont kitűnő hallású egyén, ha 
valami élénken foglalkoztatja, erős hangingereket sem vesz észre, 
ezek is a küszöbön alul maradnak nála.

Egy szobában tiz gyertyafényt találunk: ha ezt még egy 
gyertyafénnyel növeljük, a fény erősségét nem érezzük nagyobb
nak. Az ingernövekedésnek tehát bizonyos fokot kell elérnie, hogy 
az érzet erősségét is épen nagyobbnak érezzük. Az ingernöveke
désnek ezt a minimumát, mely arra szükséges, hogy az érzet erős
ségében egy épen észrevehető növekedés álljon be, különbségi 
küszöbnek nevezzük.

Objektive különböző ingereket bizonyos határok között egyen
lőknek fogunk fel. Egy gyertya napsütötte helyen meggyújtva, a 
helyet nem teszi világosabbá, nagy zenekarban fortissimo közben 
egy hegedű semmit sem számít. A terem falának egy helyét néz
zük, miközben valaki egy gyújtószálat gyújt meg a jelzett helytől kb. 
1 m-nyire s ezt kezével eltakarja. A gyújtó meggyújtása által a 
faltól visszavert fény erőssége bizonyára fokozódott, de ezt a 
világosságnövekedést nem vesszük észre, a fal ugyanolyannak lát
szik, mint a meggyújtás előtt. Kell tehát egy határnak lenni — 
különbségi küszöb — melyen az inger objektiv növekedése az 
épen észrevehetőség pontját átlépi.

A különbségi küszöb értéke az érzetek minősége szerint vál
tozik ; más a fény-, más a nyomás-, más a hangérzeteknél. Pl. egy 
10 gyertyafényére)ű petróleumlámpa fényerejét 2 gyertyafénnyel kell 
növelnünk, hogy világossabbnak érezzük, egy 60 gyertyafény erejű 
Auer-égőt már 12-vel. egy 2000 fényerejű elektromos ívlámpát 
400-zal kell növelnünk, hogy egy fokkal erősebb fényt érezziink.
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Minél erősebb tehát az inger, annál nagyobbnak kell lennie 
az inger növekedésének, hogy egy fokkal erősebb legyen az érzet: 
a relativ különbségi küszöb azonban állandó (példánkban az inger 
mindig Vs-vel kellett növelni'. Az inger s az érzet intenzitásának ezt 
a törvényszerű összefüggését fölfedezője után Weber-féle pszicho
fizikai alaptörvénynek hívjuk.

Ha nyugvó kezünkön 1 kg súly van, akkor 1/з kg-1 kell még ráhelyez
nünk, hogy súlynövekedést érezzünk ; 2 kg súlyhoz már 2/3-t kell átlag ten
nünk, hogy a különbség épen észrevehető legyen, a viszonyszám 1/з, ugyanez 
a hangérzetekre. Azon állandó viszonyt tehát, melyben a különbségi küszöb 
az inger erősségével van, az egyes érzetosztályoknál tapasztalatszerűen kell 
megállapítani. Ezzel a pszichofizika foglalkozik. A kísérletek azt mutatják, 
hogy a különbségi küszöb viszonyszáma megközelítőleg csak akkor állandó, 
ha az ingerek középerejűek, ellenben nagyon változó, ha az inger ereje alsó 
\agy felső határértékéhez közeledik. A törvény legpontosabban a hangérze
tekre érvényes, kevésbbé a fény- és nyomásérzetekre, teljesen bizonytalan a 
hő- és ízérzetekre.

Fechner föltette, hogy minden épen észrevehető különbség érzete 
egyenlő, holott pl. ha 10 kg-hoz 3 г/з kg-1 teszünk, az épen észrevehető 
növekedés érzete más, mintha 1 kg-hoz Vs-ot helyezünk. Fechner így for- 
mulázta a pszichofizikai törvényt : az érzetintenzitások aritmetikai haladvánv- 
ban való növekedésének az ingerintenzitások geometriai arányban való növe
kedése felel meg. vagy: az érzet intenzitása egyenlő az ingerintenzitás loga
ritmusával. Ez azonban egyáltalán érvénytelen.

11. §. Tapintás-, hő- és fájdalomérzetek.

Azon érzetek, melyeket a köztudat «tapintás-érzetek» neve 
alatt foglal össze, voltakép több érzék érzetei : tapintás-, hő- és 
fájdalomérzetek. A múlt század végén ezen érzetkülönbségek 
anatómiai alapját is sikerült fölfedezni; kitűnt ugyanis, hogy külön, 
egymástól teljesen különböző érző pontok szolgálnak a nyomás-, 
a hideg- s meleg- és a fájdalom (szúrás-, metszés-) érzetek számára 
s hogy ezek a test felületén különböző mennyiségben és rendben 
vannak elhelyezve. A bőr tehát nem egy egyszerű érzék, hanem 
három, egymástól egészen különböző, egymástól elválasztott érzék
nek : a tapintás-, hő- és fájdalomérzéknek székhelye.

1. Tapintásérzetek.* A tapintási ingerek, melyek kívülről 
hatnak reánk, mindig nyomástermészetűek : az ingerküszöb oly 
mélyen van, hogy a gyönge érintés már érzetet vált ki. Minthogy 
a tapintó érzék szervei (tapintó testecskék) nemcsak a bőrben, 
hanem az izmokban és inakban is el vannak helyezve, a tapintás- 
érzetek a legszorosabban egybekapesolódnak a kinesztétikus érze
tekkel (mozgás- és izomérzet).

* Az egyes érzékszervek anatómiája és fiziológiája átismételhető az 
Állattanból.
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Ha egy tárgy bőrünket érinti, akkor az érzetet mindjárt a 
bőr megfelelő helyére vonatkoztatjuk, lokalizáljuk, vagyis azonnal 
tudjuk, hol érintett meg bennünket. A lokalizálás érzékenysége a 
tapintó idegvégződések sűrűségétől függ.

Ha egy tompahegyű körző mindkét szárával testünk felületét (pl. kezünk 
lejét i érintjük, a körző nagyobb pl. 3 cm-ű nyílása mellett mindkét szár 
érintését külön érezzük. Ha most a szárnyilást mindig csökkentjük, egyszer 
csak a két szár érintését egynek érezzük (kb. 1— cm-nél).  A körzőszár 
nyílása abban a pillanatban, midőn a két benyomást egynek érezzük, az 
érzékenység mértéke ( Weber-îè\e tapintókor). Minél kisebb a körző szárainak 
nyílása, annál nagyobb az érzékenység. Átlag a nyelv hegyén 1, az ujjak 
hegyén u2. az ajkakon 5, a hát közepén ö8 mm. A gyakorlat ezen átlagos 
• rzékenységet fejleszti (vakok), a fáradtság lényegesen csökkenti. Az érzékeny
ség csökkenéséből vissza lehet következtetni a szellemi fáradságra is. A tanuló
kon végzett kísérletek azt mutatják, hogy előadás után a tapintókörök jóval 
nagyobb átmérőjűek. Az érzékenység mérésére szolgáló, skálával ellátott körző- 
szerű eszközt észt eziomét érnék nevezzük.

Tapintásérzeteink útján értesülünk a testek felületi tulajdon
ságairól (hegyes, tompa, durva, sima. kemény, lágy, nedves, száraz), 
összetételéről (szilárd, cseppfolyós), súlyáról (ólom, aluminium, 
pehely) és alakjáról (kerek, sarkokkal ellátott). E benyomások 
azonban mind mozgásérzetekkel kapcsolatosak ; a kemény és a 
lágy tulajdonságok megállapítása pl. azon ellenálláson alapszik, 
melyet a test az összenyomással szemben kifejt. Az ellenállás fel
fogása pedig mozgásérzetek útján történik. A határozatlan tapin
tási benyomásokat a mozgásérzetek teszik határozottakká ; ha pl. 
megtámasztott kezünkre egy ötkoronást teszünk, támadnak ugyan 
tapintási érzeteink, melyek a pénzdarab terjedelméről és súlyáról 
értesítenek, de mindez sokkal biztosabb, ha kezünkben emelgetni 
próbáljuk.

Yoltakép nem csupán bőrünk felületére vonatkoztatjuk (loka
lizáljuk) az érzetet, hanem annak a testnek felszínére is, mellyel 
bőrünk érintkezésbe jutott. A posztó finomságát vagy durvaságát 
a posztón, a bársonyosságot a bársonyon, a fémtárgyak hidegségét 
a fémtárgyakon érezzük. A látás érzeteit a tárgyakra vonatkoztat
juk (objektiváljuk), hasonlókép a tapintásérzeteket is, ha mindjárt 
a tárgyakkal közvetlenül nem is érintkezünk, hanem csak úgy, 
hogy testünk érintkezésben van egy tárggyal, pl. bottal, mehmek 
másik vége viszont az érzetet kiváltó tárggyal érintkezik. Ha a 
talajt bottal tapogatjuk, meg tudjuk mondani puha-e vagy kemény, 
deszkából van-e vagy kőből, vagyis a benyomásokat nemcsak 
bőrünkön lokalizáljuk, hanem közvetlenül magukon a tárgyakon ; 
különben lehetetlen volna az eszközök használata. A szerszámokat, 
mint meghosszabbított tagjaink athasználjuk úgy, hogy a tapintás- 
érzék érzékenysége átszármazik azon eszközre, melyekkel a tár
gyakat érintjük (a kötő- és varrótű, írótoll, ceruza, evőeszköz, 
mérőón stb. használata).

Kurnis G y. : A pszichológia  és logika elemei.



18

A tapintási benyomásokon alapuló ítéleteinknek sajátos meggyőző 
erejük van. Amit látunk vagy hallunk, abban többnyire kevésbbé bízunk, 
mint amit meg is tapintunk (kézzelfoghatóság). Azonban a tapintás érzékével 
is könnyen kapcsolatos lehet csalódás. Mutatja ezt pl. Aristoteles kísérlete. 
Ha égjük kezünk keresztbe tett ujj ai között az asztalon goi jócskát görgetünk, 
két golyót érzünk; ugjanüyen ujjállással megfogva orrunk hegjrét, azt is 
kettőnek tapasztaljuk.

A tapintás érzéke kezd legelőször működni s a legkésőbb szűnik ше^ 
működése. A többi érzéket elveszíthetjük, a tapintás többé-kevésbbé helyet
tesítheti őket. Bridgeman Laurának (olv. Bridzsmen f  1889) csak tapintás
érzéke volt, mégis pusztán ennek segítségével sokféle ismeretre tett szert. 
Keller Helén szül. 1880. vak, siket és néma, a bostoni vakok intézetében 7 
éves korában megtanulta a domborúhetű olvasást (v. ö. 13. 1.), megtanult németül, 
franciául és görögül, 22 éves korában megírta önéletleírását. Tapintása oly 
finom, hogjr valameky egjrén kezének megérintéséből (árveréséből, izomfeszült 
ségéből, ínrezdületeiből) azonnal ki tudja érezni kedélj'hangulatát.

2. Hőérzetek. A hőérzetek (hideg, meleg, hűvös, langyos, 
forró) a fizikában csupán fokilag (mennyiségileg) különböznek egy
mástól. Ez azonban csak a hőing erekre nézve igaz, de nem a 
hőérzetekre. Ugyanis a forró, meleg, langyos érzetek mint meleg- 
érzetek minőségi (qualitativ) ellentétben állanak a /?hf^érzetekkel. 
Pszichológiai szempontból a zéruspont, vagyis az objektiv hőmér- 
sék, mely semmiféle észrevehető hőérzetet sem kelt kb. a 15—16 
C°-on van. Minél távolabb van a hőinger mindkét irányban e 
ponttól, annál erősebb az érzet. A hőérzetek függnek testünk saját 
melegétől.

Más érzéki elemek szolgálnak a hideg, s mások a meleg felfogására 
(hideg s melegpontok). Ha ceruzánk tompa végével kezünk fejét tapogatjuk, 
bizonj'os heljreken élénk hidegérzetünk van. A hidegpontok különösen sűrűn 
vannak a szemhéjon ; ennek ceruzaheggvel való érintése mindig kivált hide.u- 
érzeteket.

3. Fájdalomérzetek. Az ú. n. fájdalompontok szolgálnak az 
érzéki fájdalomérzetek felfogására. A szúrásból, metszésből stb. 
keletkező érzéki fájdalom épen olyan sajátos érzékelemekkel biró 
külön érzetfaj, mint a tapintás- v. meleg- stb. érzetek.

A fájdalomérzet a többi érzettől függetlenül is létrejöhet. A szem szaru
hártyájára tett hajszál élénk fájdalmat okoz, nyomás vagy hőérzet nélkül is.

Az érzéki fájdalomérzeteket meg kell különböztetnünk az ú. 
n. lelki fájdalomtól, mely már magasabb rangú lelki kapcsolatok
ból áll elő. Az érzéki fájdalomérzet az utóbbival szemben lokali
zálva, azaz a test bizonyos részére vonatkoztatva jő tudomásunkra, 
ellenben pl. a szomorúsággal járó fájdalmunkat a test egy részé
hez sem kötjük.

12. §. íz- és szagérzetek.

Az íz- és szagérzeteket kémiai folyamatok váltják ki, melyek 
az ízlő és szagló idegvégződéseket ingerük.

Az ízérzetei: négy, egymástól különböző csoportba oszthatók:
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•édes, sós, savanyú és keserű ízérzetek. Az édes ízt főkép szénliidrát- 
vegyületek (cukrok), a sós ízt sók, a savanyút savak, a keserűt 
pedig különösen alkaloid-vegytiletek (kinin, sztrichnin) váltják ki. 
E vegyületek igen parányi része elég ingerül szolgál, (pl. Vieoo 
■milligramm sztrichnin-szulfát már keserű ízt okoz). Az édes ízt főkép 
a nyelv csúcsán, a keserűt a nyelv töve táján, a savanyút az oldali 
széleken, a sóst pedig a nyelvnek valamennyi ízérző részén érezzük. 
Az ízérzeteknek sokféle árnyalata van keveredésük szerint (édes
savanyú, keserűédes).

A szag érzeteket nem lehet oly könnyen osztályozni, mint az 
ízérzeteket. Nagyrészt az inger természetéről nevezzük el őket 
(rózsa-, ibolyaillat, gyümölcs-, fűszer-, hagyma-, kozmásszag). A sza
gokat kiváltó kémiai anyag nagyon kicsi része is elég az ingerlésre 
(pl. 1 2 3 ,0 0 0 .000 ,0 0 0  milligramm merkaptan 1 cm3 levegőben már szag
érzetet okoz).

Ami az íz- és szagérzetek jelentőséget illeti, már az íz- és 
-szagérzék helye is (az emésztő-csatorna és lélegzés bejárata) arra 
mutat, hogy az a főfeladatuk, hogy a szervezetet a káros beha
tásoktól óvják. A szaglóérzék a lélekzés őre, az ízérzéknek pedig 
a táplálék minőségének (hasznos v. káros voltának) megállapítása 
a szerepe. A szag- és ízérzetek sokszor egybeolvadnak s így egy
mást kiegészítik; befogott orral pl. az ételek ízének megállapítása 
bizonytalan.

13. §. Hallási érzetek.

A hallási érzetek fizikai ingerei a levegő rezgései. Ezek a 
rezgések a fül belső részében átalakulva, mint fiziológiai ingerek 
jutnak a megfelelő agycentrumokba, ahol hangérzeteket váltanak ki.

A fül belső részének legfontosabb része, a csiga, melyet csontos léc és 
a hozzá csatolt alaphártya (membrana basilaris) választ ketté ; az utóbbi a 
csiga csúcsa felé szélesedik. Az alaphártya nagyszámú, különböző hosszúságú 
szálakból áll, melj'eken egy húros szerkezetű képződmény van kifeszítve, az 
ú. n. Corti-féle ívek (mintegy 3000). A Helmholtz-féle elmélet szerint ezek 
különböző hangmagasságra vannak hangolva s az ingerlés alkalmával, mint 
rezonátorok szerepelnek. Együtt rezgésükre kell visszavezetni a sokféle hang- 
magasság és a félhangok kihallása iránt való nagy megkülönböztető készsé
günket. A mély hangok a hosszú és vastag, a magas hangok a rövidebb és 
vékonyabb idegszálak rezgése által jőnek létre. E szálak a hallóidegben 
egyesülnek.

A hallási érzetek vagy hangok, vagy zörejek aszerint, amint 
az érzetet előidéző rezgések szabályszerűen ismétlődnek, azaz 
periodikusok vagy nem. A hangokon megkülönböztetünk hang- 
erősséget, hang magasságot és hang színezetet. A hangerősség a rez
gések nagyságától (amplitudo), a hangmagasság a rezgések gyor
saságától (egy rnp-re eső számuktól), a hangszínezet pedig a rez
gések alakjától függ.
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A zenében járatlan ember is megkülönböztet magasabb és 
mélyebb hangokat. A magas és mély szó természetesen csak 
metafora, a görögök az előbbit « nehéz »-nek (ßapäcl, az utóbbit 
«éles»-nek (ôçùç) mondották. A hangmagasság iránt való érzékeny
ség határai egyénenkint különbözők, körülbelül 16 rezgés m p -kint 
felel meg a legmélyebb és 40,00!) rezgés a legmagasabb észre
vehető hangnak ; a zeneileg használható hangok rezgésszáma a 
40 és 5000 közt van. A hang magasságát mélyebb hangoknál 
jobban meg tudjuk különböztetni, mint a magasabb hangoknál. Ha 
a hangok sorában mindig tovább és to\ább megyünk, többször is 
akadunk olyan hangra, mely — jóllehet elütő magasságú — az 
előzőkkel bizonyos hasonlóságot, rokonságot mutat, az alaphang
hoz legjobban illik. Különösen feltűnő ez azon hangnál, melynek 
rezgésszáma az előző rezgésszámának kétszerese (oktáv). Az egy
máshoz való hasonlóság kisebb már az alaphang és a kvint. még 
kisebb az alaphang és a kvart között.

Az egyforma magasságú és erejű hangok is különbözhetnek 
hangszínezet szerint. Ugyanaz a hang máskép hangzik a hegedűn, 
máskép a zongorán s máskép, ha emberi hang. A hangszerek épen 
hangszinezetükre nézve különböznek ; ez pedig a hangot okozó 
rezgések formájától függ. A zenei hangok legnagyobbrészt össze
tettek s csak mesterségesen, rezonátorok segélyével bonthatók alkotó 
részeikre. A zenei hangokból azonban puszta füllel is, megfelelő 
gyakorlat és figyelem útján, több részhangot hallhatunk ki. Azt a 
hangot, mely az összetett hangnak megadja sajátos jellegét, alap
hangnak, a többi kisérő hangot pedig felhangnak vagy részhangnak 
hívjuk. A hang színezete azon viszonytól függ, melyben a fel
hangok száma és ereje van az alaphanghoz. Az olyan hangok 
színezete, melyek felhangokat nélkülöző hangforrásokból (hangvilla, 
furulya) származnak, erőtlen ; ellenben sok felhanggal bíró hang
szerek (zongora, orgona, cimbalom) színezete erővel teljes, gazdag. 
Több zenei hang együtthangzását akkordnak mondjuk, melynek 
természetét a legmélyebb hang adja meg.

A zörejérzeteket okozó légrezgések szabálytalanok. Nagy ré
szüket a nyelv hangutánzó szóval fejezi ki (susog, sziszeg, reccsen, 
ropog, koppan, nyávog, zörren, zúg stb.). A zörej- és hangérzetek 
gyakran keverve fordulnak elő ; pl. a hegedű hangját súrolást 
zörejek kisérik, viszont a szél sivításának sokszor hangjellege van. 
A zörejek vagy mozzanatosak (csattanás), vagy tartósak (zúgás, 
súgás, sivítás stb.). A beszélt nyelv összetett hangérzetekből áll ; és 
pedig a magánhangzók a zenei hangokhoz közelednek, a mással
hangzók pedig a zörejekhez.

A hallásérzeteknek nagy jelentőségük van lelki életünkben. A zörejeknek 
kiváló szerepük van a világban való tájékozódásunkban; természetükből 
ismerünk rá sok tárgyra. A hangérzetek teszik lehetővé az embereknek nyelv 
útján való érintkezését ; a nyelv pedig az emberiség szellemi vagyonának
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letéteményese. A hangminőségek finom megkülönböztetésének készsége ké
pesíti az emberiséget egyik leggazdagabb s leghatásosabb művészetére, a 
zenére. Az időszemléletnek is a hangérzetek egymásutánjában van alapja.

A ritmus. Lelki életünknek egyik érdekes sajátossága, hogy a mozgások 
és érzéki benyomások sorozatát bizonyos egységekre tagolva fogja fel. Ezen 
egységek szabályszerű visszatérését ritmusnak nevezzük. Már a lélekzés, a 
szívverés fiziológiai folyamatai is ritmikusak. Mozgásainkat nagyrészt ritmi
kusan rendezzük íjárás). Munkánk megkönnyül, ha ütemszerűen folyik le 
(v. ö. a föhlmívelő cséplését, a favágó fürészelését, a kovács kalapácsütését, 
a tű ritmikus használatát stb.) A hangritmus mintegy előmozditja a munkát. 
Sőt a verslábak is megegyeznek az egyes foglalkozások munkaütemével 
(Bücher). A jambus és trocheus taposó mértékek (egy gyöngén s egy erősen 
föllépő iáb) ; a spondeus ütő mérték, a daktilus és anapesztus kalapács metru
mok (kovácsoknál megfigyelhető).

Ha egy ideig figyelünk az óra ketyegésére, egy gép (pl. vonat) zaka
tolására, hullámverésre : önkénytelenül is egy-egy ütést erősebbnek hallunk a 
többinél s egy ritmust hallunk bele a különben egészen egyforma mozgásba 
(ritmizáljuk). Minden nyelvben többé-kevésbbé megvan a hangoknak hang
súly és hosszúság szerint való szabályszerű váltakozása ; a nyelvnek ezt a 
a készségét a költészet fejleszti tovább.

Jlz egyensu ly  évzete. A fül belső részében van egy külön 
szerv (statikus érzék), mely testünk helyzetéről értesít bennünket. 
Főrészei a félkörös ívjáratok, melyek a térbeli kiterjedés három 
irányában vannak elhelyezve. Ha fejünket mozgatjuk, az ívjáratok
ban lévő folyadék (endolympha) a nehézkedés törvénye szerint 
különböző helyzetet foglal el s így más és más idegvégződést 
ingerel. Ez ingerek megérzése útján értesülünk fejünk tartásáról 
és helyzetéről. Ha a statikus érzékben zavar áll be, egyensúly
érzetünk bizonytalan s szédülünk ; megbetegedése szédülési roha
mokkal jár. Ha csukott szemmel néhányszor sarkunk körül for
dulunk s hirtelen megállunk, igen élénk érzéki benyomásunk van 
s az előbbi iránnyal ellentétben akarunk forogni : ez a statikus érzék 
érzete.

14. 8. A látás érzetei.

1. A látás érzeteinek fizikai okai a különféle hosszúságú és 
törékenységű éterrezgések. Ezek a szem recehártyáján (retina) bizo
nyos vegyi (fotokémiai) folyamatokat váltanak ki, melyek fiziológiai 
ingerekké átalakulva a látóideg útján a megfelelő agycentiumba 
jutnak s tudatunkban mint fényérzetek jelentkeznek.

A retina voltakép a látóidegnek több rétegű ideghártya alakjában való 
szétterülése. A retinának azon finom idegelemei, melyeket a megvilágított 
tárgyakról szemünkbe verődő éterhullámok kémiailag ingerelnek, a csapok 
és pálcikák. Az a hely, ahol a látóideg belép, érzéktelen a fény iránt (vak
folt!. Ettől 4 mm-re van a sárgafolt, melynek közepén a középponti gödör
ben (fovea centralis) található a legtöbb idegelem (különösen csapok). Az 
e helyre vetődő képet látjuk legélesebben.

A hallás- és tapintásérzéket mechanikai érzékeknek hívjuk, mert a 
hallás- és tapintásérzetek az inger közvetlen nyomása (dobhártyán, bőrön) 
útján jönnek létre, míg a látás, ízlés és szaglás érzékét kémiai érzéknek



nevezzük, mert mielőtt az inger a központba jutna, előbb az érzékszervben 
mint kémiai folyamat átalakul iá retina fotokémiai, az orr és nyelv ideg
elemeinek kémiai folyamatai).

Minőség szempontjából a fényérzetek kétfélék: világosság- 
érzetek és színérzetek. Az előbbiek csak a világosság foka (erősséget 
szerint különböznek (világos, homályos, sötét). Ezeknél az érzet 
erőssége és minősége tehát egybeesik. — A szines fényérzetek két 
csoportba oszlanak: 1. fehér és fekete s a kettő között lévő szürke 
fokozatok mint semleges (neutrális) színek-, 2. a szoros értejemben 
vett színek, azaz a spektrum színei: vörös, narancs, sárga. zöld,, 
kék, viola. Ezek közül mint alapszínek kiemelkednek a vörös és 
zöld, a sárga és kék. A többi színek mintegy ezek átmenetei egy
másba. Pl. a narancs a pirosra és a sárgára, a viola a kékre es 
a vörösre emlékeztet. De nincsen olyan színárnyalat, mely egy
szerre a pirosra és a zöldre, vagy a sárgára és kékre emlékeztetne.

Ha egy testről minden fény visszaverődik szemünkbe, fehér színt 
látunk ; ha ellenben a test az összes fényhullámokat elnyeli, feketének látszik. 
Az olyan tárgyakról kapunk színes érzeteket, melyekről az összetett napfény
nek csak bizonyos hosszúságú hullámai verődnek szemünkbe. A leghosszabb 
hullámoknak (X—760 [millimikron] =  0-000760 mm ; rezgésszám 400 billió
wjö-ként) a vörös, majd a mindig rövidebbeknek a narancs, zöld, kék szín felel 
meg, a legrövidebbeknek (X=390 jm ; rezgésszám 770 billió) az ibolyaszín.

2. A színérzeteknek három, egymástól független tulajdonsága 
van: 1. színezet, vagyis a minőség, mely által különböznek (vörös, 
zöld stb.) ; 2. a világosság, vagyis a kisebb v. nagyobb fényerősség 
és 3. teliség, azaz minden egyes színnek kisebb v. nagyobb eltérése 
a fehértől ; minél inkább van valamely szín a fehérrel v. szürké
vel keverve, annál kevésbbé telített (tiszta). E három tulajdonság 
alapján mondhatjuk, hogy pl. ez a szín vörös, erősen világos és 
megfelelően telt; ugyanez a vörös szín lehet világosabb és sötétebb 
s lehet teltebb s kevésbbé telt.

A színeknek e három tulajdonság szerint megállapítható valamennyi 
lehetséges fokozatát, e fokozatoknak mintegy rendszerét ábrázolja a szín- 
oktaéder. Tengelyének felső pontja képviseli a legvilágosabb fehéret, alsó 
pontja a legsötétebb feketét, közben a kevésbbé világos fehér s a kevésbbé 
sötét fekete, azaz szürke árnyalatokat. Az oktaéder egyenlítő síkjának sarkai
ban találhatok a telített alapszínek (legvörösebb vörös, legzöldebb zöld stb.),. 
középpontjában a középszürke. A telített zöld Sarokból a centrum felé indulva 
pl. találjuk a kissé szürke zöldet, szürkébb zöldet, még szürkébb zöldet, végre 
a központi szürkét. Hasonlókép a többi színeknél. E sík alatt egy másik síkot 
képzeljünk, melynél a szürke már sötétebb, fölötte pedig egy síkot, melynél 
a szürke a fehérhez jobban közeledik s. i. t. A négyszögek mindinkább kiseb
bednek. így haladunk tovább, míg a központi szürke egyrészt feketévé, más
részt fehérré nem lesz, s már nincs is síkunk, hanem csak két (fekete és- 
fehér) pontunk. E síkok egymásra helyezéséből kapjuk a színoktaédert vagy 
kettős színpiramist, mely mintegy 30,000 megkülönböztethető szinek rendszere.

Ha a hangokat magasságuk szerint sorba rendezzük, grafikailag egy 
méretben egyenesként ábrázolhatjuk ; a hangok tehát egy dimenziós sort 
alkotnak. A színérzetek azonban, mint láttuk, három különböző sorba rendez



hetők, ábrázolásuk is három méretben (test alakjában) eszközölhető ; a színek 
rendszere tehát háromdimenziós.

3. Ha a spektrum színeivel befestett korongot gyorsan forgat
juk, a korong szürkének látszik. Ugyancsak ilyen, lia két ellen
tétes szín van a korongon (pótszinek), pl. vörös és kékes-zöld, 
narancs és kék, zöld és bíbor.

A fehér fényt, mely prizmával szétbontható s viszont a szín
korong forgatásával előállítható, összetett színnek mondjuk. Ez 
azonban csak fizikai értelemben mint inger összetett, pszichológiai 
szempontból épen olyan egyszerű érzet, mint a vörös, zöld stb. 
Viszont a prizmából kilépő sugár, mely a spektrum narancs-szín- 
érzetét váltja ki, fizikailag egyszerű inger (épúgy, mint a vörös, 
sárga stb. sugár) ; ellenben pszichológiailag úgy tűnik fel, mintha 
a vörös és sárgából volna összetéve.

4. Ha egy vörös papirosszeletet, melyet szürke papirosra 
helyeztünk, 5—30 mp-ig teljesen nyugvó szemmel nézünk, majd a 
papirosszeletet .hirtelen eltávolítjuk, a szürke alapon zöld foltot 
látunk, és pedig olyan alakút, mint amilyen a vörös papirosszelet 
volt. Ugyanezt tapasztaljuk, ha a házfalon vörös plakátot nézünk, 
majd szemünket a fal más részére vetjük. Ezt a jelenséget szuk
cesszió-kontrasztnak nevezzük; minthogy pedig a fényinger meg
szűnése (a vörös papiros eltávolítása) után van ez a színérzetünk, 
utóképnek is hívjuk. Az utókép pozitív, ha az eredeti színbe
nyomás mása; negativ, ha az eredetinek pótszínében jelentke
zik. — Egy ív vörös papirosra egy szeletke szürkét helyezünk 
(esetleg egy 2 cm belső s 3 cm külső sugárú gyűrűt), majd erre 
fehér, átlátszó selyempapirost, ekkor a szürke papirosszeletke zöldes
nek látszik. Ezt a tüneményt szimultán-kontrasznak hívjuk. — Ha 
szürke papirosdarabkákat különféle színezetű alapra teszünk, a 
szürke különféle világosságban mutatkozik; sötét alapon világosabb, 
fekete alapon a legvilágosabb. Hasonlókép a fehér fekete alapon 
a legvilágosabb fehér (világosság-kontraszt). A tárgyak világosságát 
és színezetét tehát a környezet nagyban változtatja ö. ennek 
jelentőségét a festőművészetben).

5. Vannak emberek, akiknél hiányzik az érzékenység a spektrum 
azon színeinek felfogására, melyeket a normális szem vörösnek és 
zöldnek lát (vörös-zöld vakság). Az ilyenek a vörös és zöld tár
gyakat nem tudják megkülönböztetni, mert mindezek szürkének 
látszanak előttük különféle világossági fokban; az utóbbi szerint 
igazodnak. Mások hasonlókép a sárga és kék iránt érzéketlenek 
(sárga-kék vakság). A teljesen színvakok végre csak fehér-szürke- 
feketének látják a világot. A színes kép előttük az acélmetszet 
szürkés színárnyalataiban látszik (monochromatizmus). Az emberi
ségnek mintegy 3%-a színtévesztő.

A színtévesztésnek különös fontossága van a vasutas és hajós alkal
mazottaknál. A vörös-zöld vakságban szenvedő alkalmazott épen a két leg-



fontosabb jelző színt, a vöröset és zöldet téveszti össze, bár a jelzés világos- 
ságbeli különbsége többé-kevésbbé eligazítja őt (a vörös sötétebb). Holmgren 
svéd fiziológiás indította meg a mozgalmat 1876-ban a vasúti és hajózási 
alkalmazottak megvizsgálása érdekében ; addig sok szerencsétlenséget idézett 
elő a forgalmi személyzet rendellenes színérzéke.

A tá rg y  ah  észrevétele. A tárgyakról kiinduló sugarak 
a szem i'énytörő közegein áthaladva a retinán mint a tárgyak for
dított, kisebbített képe jelentkeznek. Azért látjuk mégis egyenesen

3. ábra.

a tárgyakat, mert az optikai csomópont irányában keressük őket : 
a retina-kép alsó részét a tárgy fölső részén és megfordítva, szóval 
nem a retina-képet, hanem a tárgyat látjuk.

Ha a szemünk mozdíthatatlan volna, akkor direkte a kör
nyezetnek csak csekély részét láthatnánk ; szemünk mozgásai teszik 
lehetővé a környezet teljes és világos képét. A szemet három 
szemizompár segélyével mozgatjuk és pedig úgy, hogy a tárgyról 
ráverődő sugarak a legélesebb látás helyére, a sárgafoltra essenek, 
így a tárgynak mindig több pontja jut világosan tudomásunkra.



A tárgyak távolságának megítélése sok tapasztalás eredménye ; 
legjobban mutatja ezt a megoperált született vakok esete, kik az 
operáció után a távolabb levő tárgyakat is egészen közel látják, azt 
hiszik, hogy a tárgyak szemüket érintik, összeütköznek velük. — 
A tárgyakat nem síkszerűen, hanem mint testeket különböző mély
ségben látjuk. Az operált vakok azonban eleinte a golyót körnek, a 
kockát négyzetnek nézik ; csak a megtapintás után győződnek meg a 
tárgyak testiségéről; a képeken nem látják a perspektívát, a festmé
nyek előttük csak bemázolt síkok. A tér harmadik dimenziójának 
(mélység) észrevétele a két szemmel való (binokuláris) együttes lá
tás eredménye. Mindkét szemünk retina-képét egy tárgyra vonat
koztatjuk, jóllehet különbözők; e különböző retinaképek összekap
csolásából keletkezik a testszerű látás. Ezen alapul a stereoszkóp 
is, mely ugyanazon tárgy két sík képét úgy kombinálja, hogy 
belőlük testszerű kép keletkezzék.

Mennyire függ a tárgyak nagyságának megítélése a szem mozgásaitól 
s az így kiváltott mozgásérzetektől, legjobban az ú. n. geometriai-optikai csaló
dások mutatják. (3. ábra. ) Az olyan alakzatok, melyeknek felfogása több szemmoz
gást kíván, átlag nagyobbaknak látszanak. Pl. a, b, c, nagyobbnak látszik d-nél, a 
be nem osztott egyenlő nagyságú négyzetnél. A szemmozgás iránya is a szem
mérték csalódására vezet ; a magasabbnak, b szélesebbnek tűnik fel, e pár
huzamosai konvergálni, f-éi divergálni látszanak (hasonlókép megfelelően a 
g és h.) Az i ábrán a két egyenes teljesen egyforma hosszú, mégis a 4. hosz- 
szabbnak látszik, mert a szétliajló szög arra vezet bennünket, hogy a meg
felelő szemmozgással az irányt A-n és B-én túl is folytassuk, míg a 1-nél a 
befelé hajló szögek ezt megakadályozzák ; j  ábrán az alsó hosszabbnak látszik, 
k ábra mindkét egyenesének közepén megjelölt rész egyforma, de az elsőnél 
nagj’obbnak látszik; 1-nél a három vonalka nem látszik egy egyenes részeinek 
íHering, Zöllner, Wundt, Lipps figurái). >

15.-§. Érzet és szemlélet.

Az érzet mint pszichikai elem lelki életünkben sohasem fordul 
elő egyedül, hanem mindig más lelki jelenségekkel kapcsolatban. 
Kísérleti úton. figyelmünk erős szegzésével, lehet csak megköze
lítően ú. n. tiszta érzetet megfigyelni. Az érzetek mindig kapcso
latokká (komplexusokká) egyesülve fordulnak elő : mi nem egyes 
fénysugarakat látunk, hanem megvilágított teret és színes síkot ; 
ha valamit kézbe fogunk, akkor nemcsak mozgás-, tapintás- és hő
érzeteink vannak, hanem ezeket együttesen testnek érezzük, mint 
sima V. érdes, hegyes v. tompa, puha v. kemény, hideg v. meleg 
tárgyat fogjuk föl. Egyes ingereket mindig együtt veszünk észre, 
ezek lassankint egységes képpé kapcsolódnak össze számunkra, 
egyszersmind elszakadnak attól a folyton változó környezettől, 
melyben előfordulnak : önálló tárgyakként tűnnek fel. Az érzetek 
tehát bizonyos komplexusokká egyesülnek, melyeket mi egységes 
okokra, a külső világ tárgyaira vonatkoztatunk. Amíg az érzéki
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inger tudomásul vételét érzetnek nevezzük, addig a külső tár
gyakra vonatkoztatott érzetkapcsolatokat szemléleteknek hívjuk, még: 
pedig nemcsak a látásra, hanem a többi érzéki működésekre nézve 
is (hallási, tapintási stb. szemlélet). Az érzetet, melynek bizonyos 
tartalma és erőssége van, a szemléletben környezetünk tárgyaira 
vonatkoztatjuk s mint ennek színét, szagát, hangját, ízét, súlyát, 
melegét stb. fogjuk föl. Ha ellenállást érzünk, ezt eg}’ kívülünk 
álló tárgyra mint okra vezetjük vissza; fülünk a hangnak, sze
münk a fénynek forrását magán kívül a térben keresi.* A szem
léletek voltakép a jelenlévő tárgyak lelki képei. Önkényünktől 
függetlenül jelentkeznek nekünk, belőlük alakul ki objektiv vilá
gunk. Természetesen arról, hogy a dolgok tényleg épen olyanok-e 
magukban véve (érzékelésünktől függetlenül), mint amilyenek érzéki 
szemléleteik : semmit sem tudunk.

A szemlélet nem az érzetek puszta összege. Ennél részint 
kevesebb, részint több. A szemléletben sokkal Levesebb inger ju t 
tudomásunkra, mint amennyi objektive reánk hat. Csak keveset 
szemlélek azon dolgok közül, melyeknek képe minden pillanatban 
lerajzolódik retinámon ; amit észreveszek, az is csak fővonalaiban, 
kevésbbé pontosan jelenik meg előttem. Amikor így a látható 
dolgokat szemlélem, elhanyagolom ugyanakkor a hallható és tapint
ható dolgokat. Viszont a szemlélet több is, mint a ránk ható 
ingerekből keletkező érzetek összege. Ha ezen könyv egy lapját,, 
vagy egy festményt fordítva nézek, érthetetlen vonalak, ábrák, 
zavaros színfoltok stb. tűnnek elém ; rendes tartás mellett egészen 
máskép hatnak rám ugyanazon ingerek : mint ismerős tárgyak, 
értelmesen csoportosítva, egységbe foglalva jelennek meg előttem, 
vagyis a tiszta érzéki benyomásokat át- meg átszövik a múlt 
tapasztalatok emlékképei, sok mindent beleolvasunk az érzékileg 
adottba, kiegészítjük, a mi lelki tartalmunkkal meggazdagítjuk őket.

A szemléletek útján tudunk a világban tájékozódni ; ezek tanítanak 
meg bennünket arra, liogy környezetünk nagyszámú önálló, tőlünk független 
dolgokból áll. A szemléleteket mint ezen dolgok tulajdonságait, tevékeny
ségeit, állapotait fogjuk fel. Minél pontosabban felelnek meg szemléleteink az 
Őket előidéző külső tárgyaknak (folyamatoknak!, annál jobban tudunk ezekhez 
alkalmazkodni, annál jobban tudjuk őket önfenntartásunk és önkifejtésünk esz
közeivé átalakítani. Ebben rejlik ezen lelki jelenségeknek biológiai jelen
tősége.

* Mikor az előbbi §-ban a tárgyaknak látás által való észrevételét tár
gyaltuk, már nem pusztán látásérzeíe/rró7, hanem látás szemléletekről volt szó.
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2. K épzet.

16. §. Szemlélet és képzet.

Tegnap vihar volt; ma sem nem látjuk a villámlást, sem nem 
halljuk a dörgést és a víz zuhogását, mégis úgy tűnik fel nekünk, 
mintha a villámlást látnok s a dörgést és zuhogást hallanék. 
A viharról képünk maradt, melyet magunk elé tudunk állítani: a 
tünemény szemlélete képzetté alakult. A jelenlevő tárgyról, mely 
mint érzéki inger hat reánk, szemléletünk, a távollevőről képze
tünk van. A képzet tehát a már szemlélt tárgy lelki képe. A képzet 
tartalma a szemlélet érzetkapcsolatainak felel meg: van tehát látási, 
hallási, tapintási stb. képzet. Akinél hiányzik valamely érzetrend
szer, annál hiányzik a képzetek megfelelő osztálya is. Minél vilá
gosabb és teljesebb volt a szemlélet, annál hivebb és tökéletesebb 
a megfelelő képzet.

Ha érzeteink és szemléleteink azonnal nyomtalanul eltűnné
nek, mihelyt az érzéki inger megszűnt hatni reánk, egyáltalán 
nem fejlődhetnék ki gazdagabb lelki élet. Nem volna sem múlt, 
sem jövő, mindig csak a jelenben élnénk, az épen reánk ható 
ingerekhez volnánk kötve. A lelki élet egyik legfőbb sajátsága 
azonban, hogy megvan benne a készség arra, hogy azon képeket, 
melyeket az érzéki szemlélet útján nyert, később újra megjelenítse, 
fölidézze, jóllehet az érzéki inger már megszűnt. Ezt a lelki folya
matot reprodukciónak nevezzük ; a reproclukált szemlélet a képzet.

A képzet tartalma nagyjában azonos a szemléletével, újat nem 
tartalmaz. Ha mégis valami új van benne, ez más szemlélet elemei
ből kapcsolódott hozzá, A képzetet összehasonlítva a szemlélettel, 
általában 1. halványabbnak, kevésbbé elevennek és megragadhat
nak, mintegy testetlenek találjuk : a képzelt nap nem izzik, a 
képzelt dörgés nem dörög, a képzelt villám nem cikázik úgy, mint 
a valóságban. Ez azonban csak általában van így. Almunkban, 
vagy a művész alkotása közben a képzetek az érzéki elevenség 
fokát is (dérik. Némely képzet ugyanolyan hatással jár, mint az 
érzéki szemlélet (pl. némely undorító étel élénk elképzelése hányást 
okozhat ; gyűlölt személy képének elgondolása a legnagyobb haragra 
gerjeszthet stb.). 2. A másik különbség szemlélet és képzet között 
az, hogy az utóbbi szakadozottabb, megkülönböztethető vonásokban 
szegényebb, csak a fő vonások maradnak meg benne a szemlélet 
gazdag tartalmából; sok mozzanat elmosódik, kiesik vagy határo
zatlanná válik. A képzet kevésbbé pontos képe a külső világnak, 
mint a szemlélet. 3. Azonfelül a képzetek tünékenyek, állhatatla
nok, ugyanazon alakjukban nehezen rögzíthetők meg; egyik hir
telen lép a másik helyűre, meg könnyen egymásba is folynak.



4. Végül míg a szemléletek a külső világ ingereihez vannak kötve, 
addig a képzetek függetlenek ezektől, hozzám tartoznak, bármikor 
önkénytesen fölidézhetem őket, rendelkezem velük, lelki mivoltom- 
mal szorosabb kapcsolatban állanak, mint a külső föltételektől 
függő szemléletek.

A képzetek által függetlenek leszünk a külső ingerek eset
leges jelenlététől. Csakis a reprodukció teszi lehetővé, hogy a 
szemléleteinket rendezzük, feldolgozzuk s így összefüggő képet 
kapjunk a világról, benne kellően tájékozódjunk s a múlt tapasz
talatait a jövő érdekében felhasználjuk. A képzeteken alapul tehát 
a magasabb lelki élet lehetősége.

Azokat a képzeteket, melyek szemléleteinket többé-kevésbbé 
változatlanul reprodukálják, emlékkéj leknek nevezzük; azokat pedig, 
melyek előbbi élményeink elemeiből olyan új kapcsolatban alakul
nak össze, amint még szemléletben nem éltük át őket, fantázia- 
képeknek hívjuk. Az előbbiek fölidézésére való lelki készségünk az 
emlékezel, az utóbbiak megalkotására való diszpozíciónk pedig a 
képzetei (fantázia).

Hol vannak a képzetek azon idő alatt, mikor nem tudunk róluk ? Sokan 
azt gondolják, hogj' minden képzetnek megvan a maga sejtlakása az agyvelö- 
ben : az érzéki inger más sejtbe deponálja a kutya, másba a macska s ismét 
másba a hegy stb. képzetét, mely a reprodukció alkalmával elevenné válik. 
Ki is próbálták számítani, hogy az agysejtek száma kb. megfelel a rendelkezé
sünkre álló képzetek számának. — Ez a fölfogás azonban 1. mind pszicho
lógiai, 2. mind anatómiai okokból helytelen. 1. Képzeteink a legkülönfélébb 
módon egymás alá és fölé vannak rendelve, ugyanazon tulajdonságok nagyon 
sokféle tárgyhoz tartozhatnak. Ha az ökör képzete az egyik sejtben, a kecskéé 
a másikban, a zergéé a harmadikban s i. t. van képviselve, akkor melyik 
sejtben keressük a kérődző állat képzetét, melyben amazok és sok más társaik 
(rengeteg kérődző állatfaj és állat egyed) mind részt vesznek. Viszont a ké
rődző állat képzete magában foglalja egyszersmind az emlősét, melegvérüét, 
gerincesét s általában az állatét ! Vagy hogyan gondoljuk az evés képzetét 
egy sejtben elszállásolva, mikor ez minden állat sajátja ? vagy a szag képzetét, 
mely egyformán tartozik a virághoz, gyümölcshöz, fához, réthez, füsthöz, 
mézhez stb.? 2. Hallom és kiejtem ezt a szót örült s azután örült ; majd
nem azonos az akusztikus benyomás a hallásnál s a kinesztétikus érzet
kapcsolat a kiejtésnél. Látok egy galambot s utána egy foglyot ; retinaképük 
jórészt azonos. Ez ingerek nagyrészt ugyanazon idegpályákon ugyanazon 
agysejtekbe jutnak s mégis egészen más az örült s más az őrült, más a 
galamb s más a fogoly képzete. — Egy-egy tárgy képzete nagyon sok érzéki 
vonás (látás-, hallás-, tapintás stb. benyomás) összege; ugyanazon képzet 
vonásai nagyon különböző, egjunással egybekapcsolt agycentrumokban lehet
nek képviselve. Ha egy agysejtben volna, akkor ennek miniature-agyvelőiiek 
kellene lenni.

A képzetek nem mint képzetek maradnak meg lelki életünknek mint
egy sötét hátterében. A gummigömb, ha össze van nyomva, akkor nem 
gömb : a képzet, ha tudattalan, akkor nem képzet. A torna bennünket bizo
nyos mozgásra képesít, de ami hátramarad a torna begyakorlásából, az nem 
mozgás, hanem csak készség a mozgásra. Valamint az izmok gyakorlása után 
(zongorázás, írás, foglalatosságok) bizonyos állandó hajlandóság (diszpozíció) 
marad bennük ugyanazon mozgás véghezvitelére, hasonlókép az agyvelő 
idegelemeiben is bizonyos, tovább már magyarázhatatlan készség marad hátra



ugyanazon működésre : a képzetek visszaidézésére. Minél többször történik a 
visszaidézés, annál könnyebben megy végbe, de minden visszaidézett képzet 
voltaképen többé-kevésbbé újonnan megalkotott képzet. A képzet ugyanis nem 
tárgy, hanem folyamat, melynek megtörténtére csak készség lehet bennünk. 
Az agysejtek beteges elváltozásával együtt jár ezen készségnek, a képzetek 
reprodukciójának zavara vagy épen megszűnése.

17. §. A képzetek kapcsolódása (asszociáció).

Képzeteink nem minden rend nélkül, összevisszaságban foly
nak le, hanem megállapíthatók bizonyos tipikus szabályszerűségek, 
melyek szerint egymással kapcsolódnak. Szemléleteink nagyrészt 
olyan képzeteket idéznek föl, melyekkel gyakran együtt fordulnak 
elő. A villámlás mindjárt eszünkbe juttatja a mennydörgést, egy 
test elbocsátása az esést, a hajó a vizet, a kocsi a lovat, a felhő 
az esőt stb.

A képzeteknek azt az összetartozását, melynek erejénél fogva 
egyik a másikat felidézi, asszociációnak nevezzük. A reprodukció 
tehát az asszociáción alapul.

A képzetek vannak ugyan összekapcsolva egymással, de maga a kap
csolódás a bennük rejlő érzetelemek által történik. Ha egy tó képzete eszembe 
juttatja az égbolt képzetét, akkor e két teljes képzet kapcsolódik ugyan, de 
a kapcsolódást magát a tó és az égbolt képzetének pl. kék eleme végezte. 
E lelki folyamat az asszociáció. Formulája: ab—be. A tó képzetében benn 
van a és b elem, az égboltéban h és c. A kék elem (b) min 1 a-val, mind 
ü-vel kapcsolatos. Ha tehát fölmerül ab, fölmerül egyszersmind be is. így, 
ha < egy másik képzet tagja, ezt is fölhívhatja: ab—be—cd —de s. i. t.

Előbbi tapasztalataink mintegy előre meghatározzák képze
teink lefolyását. Természetesen mindig közbejátszhatnak érzelmi 
és akai’ati dispozicióink, érdekeink és vágyaink, melyek az emlék
képeknek a múlt sorrendjéhez ragaszkodó lefolyását megaka
dályozzák vagy módosítják. A következőkben ezektől elvonatkozunk 
s a képzetek kapcsolódását legalább megközelítően a maguk tisz
taságában vizsgáljuk.

Azon törvényeket, melyek szerint képzeteink egymással kap
csolódnak, a képzetkapcsolás (associatio idearum) törvényeinek 
szokták nevezni, bár oly sokszorosan bonyolult tünemények ezek, 
hogy fellépésüket határozott «törvények» alá foglalni nem lehet: 
minden képzet minden mással kapcsolódhatik s nem szükséges, 
hogy egy képzet mindig csak egy bizonyos másikat idézzen fel. 
A képzetkapcsolás törvényei csak megközelítő általánosságú tapasz
talatok.

1. Egy alma szaga vagy íze eszünkbe juttatja az alma képét 
is ; egy hegedühang felidézi a hegedű képzetét, mert az alma 
szag- és ízszemlélete mindig együtt fordult elő lelki életünkben 
az alma látási szemléletével, a hegedű hallási szemlélete egy
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szersmind a hegedű látási képével. — A puskapor meggyújtásá
nak képzetét nyomon követi a robbanás képzete, az ég beboru- 
lásáét az eső képzete, mert ezek szemléletei egymásután szoktak 
lelkűnkben lefolyni. Azon képzetek, melyeket vagy egyidejűleg, 
vagy közvetlenül egymásután éltünk meg, oly kapcsolatba jutnak, 
hogy az egyik tag föl merülésével együtt jár a kapcsolat másik 
tagjának reprodukciója is. Minthogy e képzetek mintegy érint
keztek a mirltban s azért idézik fel egymást, e szabályszerűséget 
az érintkezés (contiguitas) törvényének mondjuk. Az egyidejűleg 
előforduló képzetek kapcsolatát szimultán, az egymásután követ
kező képzeteket pedig szukcesszív asszociációnak hívj ide

A lelki élet kifejlődésében kiváló szerepe van az érintkezésbeli asszo
ciációknak, különösen a látás, hallás és mozgás emlékképei kapcsolatának. 
Ezen alanszik a beszéd megértésének és kiejtésének tanulása is. A gyermek 
bizonyos hangcsoportokat (szavakat) bizonyos tárgyak v. folyamatok képével 
kapcsol össze (jelentés); mikor maga is utánozni akarja a hangot, vagyis 
beszélni tanul, a tárgyak képét bizonyos, az illető szó kiejtésével járó izom
érzetekkel kapcsolja össze. Mikor szólni akar, a tárgy képével a szó hang
képe, ezzel pedig a kiejtéshez szükséges izomérzetek emlékképe kapcsolódik.

Ha valaki zongorázik, hegedűi stb., akkor a kottajegyek 
szemlélete azonnal felidézi a megfelelő újjhelvzetnek s az ezzel 
egybekapcsolt mozgásérzeteknek képét s hirtelen kiváltja a szük
séges újj mozgást. Minél többször történik ez a folyamat, annál 
könnyebben megy végbe. Ezt a gyakorlat v. szokás eredményé
nek mondjuk. Minél több ilyen automatikussá vált asszociációnk 
van, annál több erőt takarítunk meg, annál gazdaságosabban 
(ekonomikusabban) alkalmazkodunk környezetünkhöz. Az a cél
szerű szokások haszna és hatalma, hogy fölmentenek bennünket 
a mindig külön-külön meggondolásokkal járó alkalmazkodástól. 
Az így megtakarított erőt azonban gyakran a károsan kifejlődött 
és begyakorolt asszociációk szétbontására kell fordítanunk.

Vannak olyan asszociációk, melyek csak akkor értékesek, ha tagjaik 
fordított sorrendben is reprodukálhatók (kölcsönös asszociáció). Annak a 
tanulónak pl., aki a német szavakat úgy tanulja, hogy mindig csak a német 
szóhoz kapcsolja a magyart s nem megfordítva is, nem jutnak eszébe a 
német szavak, ha magyarról németre kell fordítania.

Több (pl. három) tagú asszociáció sornál, melyben A gyakran 
kapcsolódik B-vel, ez C-vel, sokszor megtörténik, hogy a középső 
tag (B) fokozatosan kiesik s A közvetlenül C-vel kapcsolódik 
(asszociáció-átvitel).

A kezdő telegrafisták eleinte a vonalkákból és pontokból összetett 
Morse-féle ábécét a hangokkal (ill. betűkkell kapcsolják össze ; ha a készü
léket kopogni hallják, először a Morse-jelekre s csak azután gondolnak az 
egyes hangokra. Néhány heti gyakorlat után a kopogás hallásakor közvet
lenül az egyes hangokat, sőt a szavakat hallják iá pont- és vonaljelek képei 
kiesneki. — Mikor nyelvet tanulunk, eleinte mindig a tárgy képe (A), azután 
a magyar szó hangképe (B) s végül a tanult nyelv szava (C) merül fel tuda
tunkban. Ha már jól beszélünk, a tárgy képe azonnal az idegen nyelv szavá-
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val kapcsolódik, az anyanyelvi szó közbeeső képe (B) kiesik. Ekkor mondjuk 
azt, hogy már az illető nyelven «gondolkodunk».

2. Ha ismerősünk fényképét megpillantjuk, rögtön ráisme
rünk, mert az a látási képzet, melyet a fénykép fölidéz, az ismerős 
személy arcához hasonló. A hasonló színek, alakok, hangok, szagok, 
ízek stb. fölidézik egymás képzetét. Egy zörej, mely úgy hangzik, 
mint a kucsizörgés, fölkelti a kocsi képét, bizonyos illat az ibolya 
y. rózsa képét. Azon képzetek, melyeknek tartalma hasonló (rokon)r 
reprodukálják egymást. Ez a hasonlóság törvénye. Az ezen ala
puló kapcsolódásokat belső asszociációknak hívjuk, szemben az 
•érintkezési vagy külső asszociációkkal.

Nemcsak az ugyanazon érzetrendszer körébe eső képzetek 
tartalma hasonlíthat egymáshoz, hanem a különböző érzetrend
szerekhez tartozóké között is találunk analógiát. így beszélünk 
világos, éles és magas hangokról ; kiáltó, hideg és meleg színek
ről. A művészet színekkel beszél s hangokkal fest. A gyermekek 
a mély, tompa hangokat feketének szokták mondani. Beszélünk 
metsző szagról, amivel azt akarjuk jelezri, hogy épen olyan érze
tünk van, mintha valami éles tárggyal szúrtak volna meg ben
nünket. Az analogia különösen abban a hangulatban mutatkozik, 
mellyel szemléleteink együttjárni szoktak.

A hasonlóságok megpillantása és egybekapcsolása nemcsak a költői 
szépségek örök forrása (metafora , hanem a tudományok haladásának is fő- 
rúgója. A gőzgép föltalálását az tette lehetővé, hogy fölismerték a gőznek 
más mozgató erővel való hasonlóságát ; a villámhárítóra csak akkor lehetett 
gondolni, amikor már észrevették a villámnak az elektromos szikrával való 
azonosságát. A legtöbb hipotézis fölállítására analogia vezetett (pl. az elektromos 
hullámok ép úgy mutatják a törés, visszaverődés, elhajlítás, sarkítás tüne
ményeit, mint a fényhullámok : innen a hipotézis, hogy az elektromos hul
lámok nem egyebek, mint nagy hullámhosszal bíró fényhullámok). A dolgok 
összes osztályozása a hasonlításon, ill. azonosításon alapul. Mely állatok tar
toznak pl. a gerincesek közé, melyek ezek között a meleg- és hidegvérűek 
közé, s melyek az előbbiekből az emlősök és madarak közé : ezt mind az 
illető szempontból való hasonlóságuk dönti el.

Ha egy rendkívül magas embert látok, esetleg eszembe jut 
egyik nagyon alacsony ismerősöm; ha oktalan pazarlás tanúja 
vagyok, arra a nyomorúságra gondolok, melyről tegnap hallottam. 
Az ellentétes tartalmú képzetek is felidézik egymást (ellentét =  
kontraszt). Ez azonban csak a hasonlóság egyik esete. Mikor a 
magas ember a törpét juttatja eszembe, akkor az a szempont (t. i. 
a normális testmagasság szempontja), melyből összehasonlítom 
őket. közös. Szép és rút nem hasonlók, sőt ellentétek, de abban 
mégis megegyeznek, hogy az esztétikai hatás szempontjából vettük 
szemügyre őket.
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18. §. Az emlékezet.

I. Azon lelki folyamatot, midőn képzeteink többé-kevésbbé 
változatlanul újból visszatérnek, reprodukciónak neveztük. Ha a 
reprodukciót az a tudat is kiséri, hogy az illető lelki folyamatot 
a múltban már átéltük, azaz ha ráismerünk, akkor emlékezésnek 
hírjuk. Nem minden képre ismerünk rá azonnal, lia mindjárt át is 
éltük. Ismert helyen nem tudunk néha tájékozódni, fölébredéskor 
hirtelen képeink vannak, de nem ismerünk rájuk ; valamit olvastunk 
régebben s most reprodukáljuk, de nem tudjuk, hogy olvastuk s 
eredetinek tűnik fel a gondolat (önkénytelen plagizálás). Sokszor 
homályosan «érezzük», hogy ezt vagy azt a dolgot láttuk, félig- 
meddig reprodukáljuk, de nem tudunk rá emlékezni, vagyis az 
időben elhelyezni mint tőlünk átéltet.

Az emlékezet terjedelmén a reprodukálható képzetek összegét 
értjük. Sokol daléi v. egyetemes az emlékezet, ha a nagy terje
delem mellett egyes képzetosztályokat nem részesít előnyben. 
A legtöbb egyénnek valami irányban válik ki emlékezete {speciális 
emlékezet). Ezért beszélünk szám- és névemlékezetről, zenei és 
helyi memóriáról. A speciális, sokszor egyoldalúságba csapó emlé
kezet részint öröklésen, részint azon a foglalkozási v. érdeklődési 
körön alapul, melyben élünk s amely együttjár az emlékezés többi 
irányában való gyakorlatlanságával. Az emlékezés tartalmi iránya 
egyénenkint változik. Főkép három típusba sorozható :

a) Vannak, a kiknek emlékezete a látási képzetek iránt 
nagyon fogékony. A formákat és színeket könnyen, nagy eleven
séggel tudják vissza idézni ; azt, amire gondolnak, mintegy lelki 
szemeik elé tudják állítani s elemeit pontosan megkülönböztetni. 
Ha pl. egv operai előadásra másnap visszaemlékeznek, maguk előtt 
látják a festői jeleneteket, a színészek ruházatát és taglejtéseit, de 
a zenére keveset emlékeznek. Csupán olvasva tanulnak, az el
mondásnál az oldalra s ennek helyére, a betűkre is emlékeznek 
(vizuális v. optikus típus).

b) Másoknál a hallási képzetek játszanak hasonló szerepet. 
A színpadot és színészeket pl. teljesen elfeledik, de a zene fülükbe 
cseng. Barátjaik nem képük szerint jelennek meg előttük, hanem 
hangjuk szerint. Ilyen típusúak különösen a zenei komponisták 
és a szónokok. A megsiketült Beethovennek könnyek omlottak 
szeméből, midőn pusztán képzeletben játszotta el azt, amit már 
kívülről nem hallhatott (auditiv v. akusztikus típus).

c) Számos embernek viszont a mozgót sérzetek emlékkepei 
iránt van különös emlékezete; főkép a beszélő szervek mozgás
érzeteiből származó képzetek iránt. Csak azt tudják jól meg
jegyezni, amit könyvből hangosan tanultak. Akinek nincs jó emlé
kezete a mozgások iránt, nem tud megtanulni sem hangszeren
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játszani, sem rajzolni, nincs készsége semmiféle finomabb kézi 
munkára (motorikus v. muszkuláris típus).

E típusok tisztán ritkán fordulnak elő ; még leginkább a 
kiváló festői és zenei tehetségeknél. A motorikus típus majdnem 
mindig az auditivvel van keverve. Legtöbbször csak az egyik típus
nak a másik fölött való túlnyomóságáról lehet szó.

Az érdeklődé.s iránya nagyban egyoldalúvá teszi, az illető szempontból 
élesíti az emlékezetet. A festő az alakokra és színekre, a zenész a hang
képekre, a történetíró az események egymásutánjára, a fizikus a fizikai tüne
mények föltételeire emlékezik a legjobban. Ami szivünkön van, amitől jó 
vagy balsorsunk függ, az mélyen bevésődik elménkbe. Egy nyájban a juhok 
előttünk mind egyformáknak tűnnek föl ; a juhász azonban, mihelyt hiányzik 
egy közülük, azonnal tudja, melyik az. Mindenkinek abban az irányban van 
jó emlékezete, amely foglalkozási körének felel meg. Egy historikus járó-kelő 
lexikon lehet történeti dolgokban, de képtelen pl. egy kémiai képletet hossza
sabban megőrizni ; a kereskedő csodálatosan emlékszik az árakra, a politikus 
más politikusok beszédére és szavazatára. Ha valamire jól akarunk emlé
kezni, érdeklődnünk kell iránta.

2. Hű az emlékezet, ha a képzeteket pontosan reprodukáljuk, 
elemeikből egy sem homályosul el vagy esik ki, sem pedig új 
elemek nem módosítják.

A 14 éves Mozart a Sixtini-kápolnában meghallgatta Allegri Miserere- 
jét, melynek hatalmas partitúráját nem volt szabad sokszorosítani. Mozart 
egyszeri hallás után olyan helyesen írta le, hogy csak mégegyszeri hallásra 
volt szüksége néhány pontatlanság kijavítására.

Az emlékezet tartóssága annál nagyobb, minél hosszabb az 
idő, melyben a képzetek visszaidézésére való készségünk meg
marad.

Néhány példa a kolosszális emlékezetre : Athénben többen tudták el
mondani az Ilias és Odysseia mellett az állam összes törvényeit, történetét 
s a polgárok neveit. A hagyomány szerint Cyrus, Nagy Sándor, Caesar 
óriási seregük valamennyi katonáját névszerint meg tudták szólitani. — 
Mithridates népeinek 22 nyelvén beszélt. — Az idősebb Seneca állítólag 
3000 előtte elmondott szót ugyanazon sorrendben tudott elmondani. 
Oppolzer csillagász betéve tudta a logaritmustáblákat. Mezzofanti bíboros 
(j- 1849) 58 nyelven írt és beszélt. — Rückle, most is élő matematikus négy
szögbe leírt 25 számjegyet 19 mp. alatt balról jobbra s viszont, alulról föl
felé s fordítva, spirálisan ferde menetben tud reprodukálni. Egy 204 szám
jegyből álló számsort 13 p. alatt tanul meg.

3. Azt a készséget, melynél fogva valaki külső (érintkezési) 
asszociációkat könnyen és gépiesen alkot, egyszersmind gyorsan 
reprodukál, mechanikus emlékezetnek hívjuk. Az ilyen emlékezetű 
ember könnyen tanul. Sokkal értékesebb azonban azon emlékezet, 
mely nagy könnyűséggel belső (hasonlósági) asszociációkat alkot 
és idéz vissza, melyek a képzeteknek nem tér- és időbeli viszonyán 
(egymásmellettiség, egymásutániság) nyugszanak, hanem a kép
zetek tartalmának belső összefüggésén. Ez a jucliciózus emlékezet 
(judicium =  ítélet). Ha valaki egy vers első sorait megkezdi, önkény
telenül folytatjuk (mechanikus emlékezet); de ha egy matematikai
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bizonyításra kell emlékeznünk, akkor a reprodukálásnál nem 
pusztán a hallott bizonyítást adjuk vissza, hanem a bizonyítási 
sor tagjainak összefüggését mintegy ríjból meg kell alkotnunk 
magunkban (judic. eml.). A fiatal korban erősebb a mechanikus 
emlékezet ; a gyermekek hosszú költeményeket el tudnak mondani, 
terjedelmes leckéket bemagolni anélkül, hogy a tartalmukból egy 
keveset is értenének (verbalizmus). A felnőtt ember már inkább 
mindennek az értelmét, tartalmi összefüggését keresi, nehezére 
esik valamit ugyanazon szavakkal visszaadni.

De azért minden értelmi foglalkozáskörben szükségünk van 
elég hatalmas, mindig rendelkezésünkre álló pozitiv ismeret
halmazra: Ügyvéd, biró, orvos, mérnök, tanár stb. hivatása gya
korlásában állandóan kénytelen nagymennyiségű, könnyen fel
újítandó emlékképre támaszkodni. A nagy ismerettömeg senkit 
sem tesz okossá; viszont a jó elme sem ér sokat, ha emlékezete 
gyönge s kevés kész ismeret áll rendelkezésére.

Az ókor és középkor népeinél a terjedelmes mechanikai emlékezetnek 
nagyobb szerepe volt, mint manapság. Az irás használata előtt a megőrzés
nek majdnem egyedüli eszköze az emlékezet volt Ennek megerősítésére 
szolgált a rímes alakokban való feldolgozás (Homeros, rapszodoszok). Xenophon 
«Lakomájában» Nikeratos azzal dicsekszik, hogy betéve tudja az egész Iliast 
és Odysseiá-t, amit azonban nem tartanak valami nagyra. Az ókori tanulók 
nagyrészt csak hallás után tanultak. Az emlékezetnek a művelődésben való 
szerepe jóval csökkent a könyvek elterjedése, a lexikonok, enciklopédikus 
művek használata, főkép pedig a könyvnyomtatás feltalálása óta, mivel ezek 
rengeteg emlékezeti anyag megtartása alól mentenek föl bennünket.

A mechanikus emlékezet segítségére különféle mesterséges szóössze
állításokat szoktak használni, melyeknek tagjai a reprodukálást megkönnyítik 
(mnemotechnikus jelek). Könnyen és biztosan megjegyezhetjük pl. a múzsák 
neveit e szójelekkel: Kliometerthal Euer Urpokal. (Klio, Melpomene, Ter
psichore, Thalia,, Æwterpe, Er&to, Urania, Polyhymnia, Kalliope). A mnemo- 
technikát nem szabad túlságba hajtani, meid hisz voltakép egy második 
emlékezést kíván az emlékezés számára.

Néha egy összetett tünemény több ismerős vonást tár elénk 
s az a csalódásunk támad, hogy mi a tüneményt egyszer már át
éltük (paramnesia). Nagyobb mértékben ez a lelki folyamat jó
hiszemű nagyításokra s ferdítésekre vezet (született hazudozók). 
Érdekes faja az emlékezetnek az ú. n. hypernmesia (az emlékezet 
fokozódása): nagyon rövid idő alatt az emlékek egész tömege 
idéződik fel (pl. a halálos veszedelemben forgó előtt egy pillanat 
alatt egész élete megjelenik).

4. Azon készségünk, hoĝ y a képzeteket reprodukáljuk, erős 
vagy gyenge, hosszabb vagy rövidebb ideig tartó lehet. Sőt az is 
megtörténik, hogy egészen megszűnik, amikor azt mondjuk, hogy 
élményeinket elfeledtük. Különösen a hirtelen és csak homályosan 
fölfogott, kevéssé asszociált képzeteket felejtjük el gyorsan ; mindig 
homályosabbak lesznek, végre egészen eltűnnek. Az is megtörténik, 
hogy egy név, szám v. más adatra nem tudunk emlékezni, bár
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biztosak vagyunk benne, hogy nem feledtük el («a nyelvemen 
van»). Ilyenkor, ha másra gondolunk, egyszerre csak mintegy a 
lelki élet hátteréből előszökken az addig eszünkbe sehogy sem jutó 
dolog. Máskor meg azt hisszük, hogy valamit teljesen elfeledtünk, 
egyszer csak álmunkban vagy valami nagy lelki rázkódtatás alkal
mával megjelenik előttünk. Az öreg korral együttjár a feledékeny - 
ség, az emlékezet általános gyöngülése. Az öreg ember a közel 
múltra emlékszik legkevésbbé ; legelevenebbek gyermekkori emlékei. 
A beszédrészeket bizonyos sorrendben feledi el; legelőször a 
tulajdonneveket, majd a fő- és mellékneveket, később az igéket, 
utoljára az indulatszavakat. Ribot, francia pszichológus ezt a tüne
ményt a lelki visszafejlődés (regresszió) törvényének nevezte el.

A feledésnek nagy jelentősége van lelki életünkben. Ha a feledés nem 
választaná ki a reánk pillanatról-pillanatra ható rengeteg benyomás emlék
képei közül azokat, melyek reánk nézve fontosak s nem távolítaná el a 
roppant sok fölösleges képhalmazt, szóval ha mindig mindenre emlékeznénk : 
lehetetlen volna a lelki élet.

5. A feledéssel éppen ellentétes tünemény a képzetek meg- 
Iapadása (perszevercíció), vagyis bizonyos képzeteknek azon tulaj
donsága, hogy önkényt is — sokszor akaratunk ellenére — föl
bukkannak a tudatba. Néha pl. egy nótától sehogysem tudunk 
szabadulni, mindig fülünkbe cseng. Máskor meg valamely kellemes 
V . kellemetlen hangulattal kapcsolatos gondolaton nem tudunk 
túladni; bármit teszünk, mindig visszatér; olvasunk pl., de csak 
a betűket látjuk, eszünk a perszeveráló képzettel van elfoglalva. 
A perszeveráció azonban hasznos is, mert lehetővé teszi, hogy ha 
valamivel foglalkozunk és külső ingerek minduntalan félbeszakítják 
munkánkat, vissza tudunk térni a megszakítás pontjára, nem egy
könnyen veszítjük el az összefüggés fonalát. Itt az oka annak is, 
hogy ha valamivel behatóan foglalkozunk, nehezebben terelődünk 
más irányba, minden egyéb iránt szórakozottak vagyunk.

19. §. Hogyan tanuljunk?

Ha valamit csak egyszer hallottunk vagy olvastunk, általá
ban hamar elfelejtjük. Szükségünk van egy külön eljárásra, mely 
által úgy véssük be a képzeteket elménkbe, hogy még hosszú idő 
múlva is, mihelyt szükséges, könnyen föl tudjuk újítani őket. Ez 
az eljárás a tanulás. Mindnyájunkat a legjobban érdekelhet az a 
kérdés, vájjon hogyan tanulhatunk a leggazdaságosabban, vagyis 
a lehető legrövidebb idő alatt a legkisebb fáradsággal úgy, hogy 
a tanult anyagot a lehető leghosszabb ideig emlékezetünkben tart
hassuk ?

Hogy megállapíthassuk a gazdaságos (ekonomikus) tanulás 
módszereit, ismernünk kell azon tényezőket, melyek a tanulást
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befolyásolják. Ilyen első sorban az anyag minősége. Máskép kell 
tanulnunk egy verset vagy szónoki beszédet, máskép idegen sza
vakat s más módon egy matematikai levezetést. Nagy a különbség 
az értelmes és az értelmetlen sorok megtanulása között. A re
produkció minősége azonban nemcsak az anyag minőségétől függ, 
hanem mennyiségétől is. Hosszabb sorokat aránylág nehezebben 
tanulunk meg, mint rövidebbeket. Lényegesen befolyásolja a tanulás 
módját az is, vájjon milyen emlékezési típushoz tartozunk, a 
vizuális, auditiv vagy motorikus típushoz-e ? Amit olvasva könnyen 
tanul meg a vizuális típusú egyén, ugyanannak ilyen módon való 
megtanulása a legnagyobb nehézséggel jár az auditiv típusúnak. 
A motorikus típusú viszont csak úgy tanul gazdaságosan, ha halkan 
ki is mondja a szavakat. Az utóbbi két típus legtöbbször együtt
jár. — Fontos tényező a gyakorlat is. Más módon tanul meg 
könnyen valamit az, aki a tanulásban gyakorlott s máskép, aki 
ritkán tanul. Továbbá lényeges különbséget mutat a tanulás módjá
ban a figyelem és érdeklődés foka, a fáradság egyénen kint külön
böző (gyors V. késő) beállása, a kor, a műveltség, egészségi állapot. 
Mindezen egyéni különbségek visszatükröződnek a tanulás módjá
ban. Mindazonáltal az idevágó pszichológiai kísérletek megmutatják 
nekünk azon átlagos eljárási módot, mellyel a normális ember 
egy betanulni való anyagot a leggazdaságosabban elsajátíthat.

Általában kétfélekép szokás tanulni : 1. az anyagot kis ré
szekre osztjuk. E részeket külön tanuljuk be, s azután olvassuk 
át az egészet; ez a frakeionáló (részenkint tanuló) eljárás. 2. Az 
egész anyagot ismételten átolvassuk és pedig eleinte lassabban, 
később gyorsabban : globális módszer. A legtöbb ember az előző 
módszerre] tanul, pedig a pszichológiai kísérletek azt bizonyít
ják, hogy a globális módszer legtöbbször sokkal előnyösebb, 
mind erő-, mind időekonómiai szempontból, vagyis a legrövidebb 
idő alatt legkisebb fáradság mellett vele jutunk a legjobb ered
ményre. Egyébként ezt a köztapasztalat is igazolja. A tanulók a 
versek, sőt a prózai lecke fölmondásánál is, ha új versszakhoz, ill. 
bekezdéshez érnek, többnyire megakadnak, mert hiányzik náluk 
az egyik versszak (bekezdés) utolsó tagja s a következő első tagja 
között való asszociáció. Ha a tanuló egymásután akarja tudni a 
strófákat (bekezdéseket), kénytelen mégis végre a globális mód
szerhez folyamodni. Annál inkább érezhető a frakeionáló módszer 
hibája (az anyag összefüggését nem teszi tudatossá), minél kiseb
bek az egyes részek (frakciók). Ezt a hibát tetézi még az, hogy 
mivel az egyes részeket külön-külön egymásután sokszor ismétel
jük, lassankint a versszak utolsó és első szava között oly erős 
asszociáció keletkezik, hogy egy-egy versszak elmondása után min
dig annak első szava jut eszünkbe. Ez ártalmas asszociációk legyő
zésére ismét ríj begyakorlás szükséges, ami természetesen nagy idő- 
és erőpazarlás.
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A globális módszerrel való tanulásnál ellenben nincsenek 
meg ez ártalmas asszociációk, hanem épen a helyes sorrendben 
reprodukáljuk a tagokat. Egyik főelőnye még, hogy a tanulást me
chanikus jellegéből többé-kevésbbé kivetkőzteti, értelmessé teszi, 
mert mindig nagyobb, tartalmilag összefüggő anyagot gondolunk 
át. A globális módszert úgy is alkalmazhatjuk, hogy jóllehet az 
egész összefüggő anyagot olvassuk át, de bizonyos egységek után 
(az anyag fele vagy harmada 16—20 sor után) rövid szüneteket 
tartunk (közvetítő módszer) .így az egész anyagot mindig figyelem
mel kísérhetjük, míg a tiszta globális módszernél figyelmünk az 
anyag közepe felén többnyire lankad s így az elejét és végét job
ban tudjuk, tanulásunk tehát egyenetlen.

Leghelyesebb, ha az anyag két-hároinszori (esetleg többszö
rös) elolvasása után megkíséreljük lassan elmondani (próbafel
mondás). Ekkor kitűnik az, hogy mely részletek sajátíthatók el 
nehezebben, amin a szövegre pillantással segítünk. Újabb átolva
sások után ismét megpróbáljuk szövegünket elmondani. Ha már 
csak egy-két helyen akadunk meg, helyesebb, ha tanulásunkat 
abbahagyjuk s másnap ismételjük át.

Általában a frakcionáló módszer útján aránylag gyorsan 
tanuljuk meg a kitűzött anyagot, de nem lesz erős az anyag meg
tartása, a globális módszerrel való tanulás viszonylag elég sok 
ismétlést kíván, de a reprodukció hű és biztos ; a közvetítő mód
szer a leghamarább juttat a sikeres elmondáshoz, de a reproduk
ció hűsége közepes marad.

A frakcionáló módszer előnyben van a globális fölött, ha a 
megtanulandó anyag összefüggéstelen, nem folyékony. Pl. az ide
gen szavak, évszámok, statisztikai adatok tanulásánál, amikor a 
magyar szóval egy idegen szó, az évszámmal egy esemény, a sta
tisztikai adatokkal egy-egv fogalom (lakosság, árúforgalom stb.) 
kapcsolódik. Az ilyen tanulásnál az olvasásnak lassúnak kell 
lenni.

•Jelentős kérdés, vájjon az egyszeri megtanulás után milyen 
időközökbe osszuk be az ismétléseket. Mind a köztapasztalat, mind 
a kísérletek azt mutatják, hogy helytelen eljárás az összes ismét
lést egymásután végezni. Bizonyos határok közt minél nagyobb 
időközökre osztjuk be a teljesen biztos tudáshoz szükséges ismét
lések számát, annál kevesebb munka árán s annál tartósabban 
jutunk az illető anyag birtokába, Ha ma valamit 30-szor tanulunk 
át, ez kisebb értékű, (azaz hamarább felejtjük el), mintha ma 
10-szer, holnap 5-ször, egy hét múlva 2-szer, egy holnap múlva 
egyszer s egy félév múlva néhányszor végzünk ismétlést. így az 
illető anyag oly állandó és kész tudására teszünk szert, hogy csak 
néha nag}ron hosszú idő múltán szükséges felújítanunk. Ebbinghaus 
kísérletei azt mutatták, hogy az ismétlések egymásután való hal
mozásánál 68 ismétlés után rosszabb volt az eredmény, mint az
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időközökben történő, elosztott 38 ismétlés után. Annál gazdaságo
sabb a tanulás, minél több az ismétlések felosztásának száma.

Fontos a tanulásnál az olvasás gyorsasága. Azt találták, 
hogy a közepesen sebes olvasás hamarább vezet eredményhez, 
mint a lassú. Viszont ha nem a tanulás idejét, hanem az elfára
dást (az erőekonómikus szempontot) vesszük figyelembe, akkor a 
gyors tanulás hátrányos, mert hamar fáraszt.

Nagyon jelentős az is, hogy az olvasásnál mi nem különálló 
betűket, hanem mindig teljes szóképeket fogunk fel, sőt több szót 
vagy jelet egyszerre is, azaz csoportokban (komplexekben) s eze
ket kapcsoljuk össze egymással. Ha egy számsort kell megtanul
nunk, ez jóval hamarább történik, ha a számokat nem külön, ha
nem több (2—4—6—8) tagú komplexekben sajátítjuk el. Minél 
nagyobb koplexeket alkotunk, annál gyorsabb a tanulás. Kiváló 
szerepe van a tanulásnál a lokalizálások is, vagyis az arra való 
emlékezésnek, hogy a könyv, mely helyén, micsoda komplexek 
között fordul elő az anyag megfelelő része. A vizuális típusú 
egyéneknek mintegy «lelki szemei előtt» lebeg a betanulandó szö
veg. Egyáltalán a fölfogási típusnak igen nagy szerepe van a 
tanulásban. Arra kell törekednünk, hogy egy típus merev egyoldalú
ságától lehetőleg szabaduljunk. A tudós, aki mindig csak olvas, 
lassankint optikus típusúvá válik ; kevésbbé jegyzi meg azt, amit 
hall, mint a mit olvas.

A nem mechanikus, hanem ertelmes tanulás titka abban áll, 
hogy mindazzal, amit meg akarunk tartani, sokfajta képzetkapcso
latot alkossunk. Ez annyit jelent, hogy tárgyunkról annyit gondol
kodjunk, amennyit csak lehet. Az tanul legértelmesebben, aki 
anyagán a legtöbbet gondolkozik, az anyag egyes részeit a leg
alkalmasabb asszociációkba tudja összekapcsolni s így rendsze
resen megőrizni.

20. §. A képzelet.

Azokat a képzeteket, melyek előbbi élményeink elemeiből 
olyan új kapcsolatban alakulnak össze, amint még szemléletben 
nem éltük át őket, fantáziaképeknek hívjuk. Ezek alkotására való 
készségünk a képzelet (fantázia).

A képzet a szemlélettel szemben (mint láttuk 16. §.) kevésbbé 
pontos képe a valóságnak, szakadozottabb, megkiilönböztethető> 
vonásokban szegényebb, csak a főrészletek maradnak meg benne 
a szemlélet dús tartalmából. Hegycsúcson állunk; behunyjuk sze
münket s magunk elé állítjuk a tájat. A kép mintegy összezsugo
rodott ; egyes részletet elvesztek ; nem vagyunk biztosak a tájnak 
majd ezen, majd azon vonásában. Ami azonban az emlékképből hiány
zik, önkénytelenül kiegészítjük más, régi képzetelemeink készleté
ből. Tehát már a reprodukció folyamatával többé-kevésbbé együtt
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jár a fantázia tevékenysége. Ez a fantázia azonban önkénjüelen 
jellegű, a képek úgy tolulnak föl előttünk, amint épen a tarta
lom természete s hangulatunk fölkelti őket : passzív fantázia.

Egy eleven történet olvasásakor az olvasó a megrajzolt jeleneteket ön- 
kénytelenül maga elé vetíti, újra átképzeli az író képkapcsolatait. Ha illusz
trációi is vannak a könyvnek, ezek is segítik és vezetik az elképzelésben.

Ha egy képfaragó művész meg akarja Toldi Miklós alakját 
örökíteni, figyelmesen áttanulmányozza a Toldi-monda összes for
rásait, innen is, onnan is kikap belőlük egy-egy jellemző vonást, 
végül egy ideális képpé kombinálja a kiválasztott vonásokat. Az 
így aktive megalkotott képet szoborba önti. Ha a színész a Bánk- 
Bán egy részletét játszani akarja, figyelmesen megvizsgálja a rész
let minden szavát és elképzeli mögöttük a cselekvéseket, szándé
kosan beleéli magát Bánk jellemébe ; Bánk-Bán természetes meg
jelenítése azután a színész egész Bánk-képének kifejezése. Az ilyen, 
céltudatosan képalkotó lelki tevékenységünket aktiv fantáziának 
nevezzük.

A zeneköltő bár új melódiákat komponál, még sem talál ki 
új bangókat, hanem a már meglévőket kombinálja. A teremtő 
(produktiv) képzelet nem új képzetelemeket alkot, hanem azon 
elemeket, melyek eredetileg szemléleteiben megvoltak, új kapcso
latokba hozza. A legcsodásabb fantáziájú ember is csak olyan 
elemeket kombinálhat, melyek lelki életében már előfordultak. Az 
elemek kombinációinak száma azonban, vagyis a fantázia köre 
korlátlan. Bárhol is van szó, « teremtés »-ről, akár a festő vagy 
képfaragó művészetben, akár a zenében vagy irodalomban, akár a 
tudományban vagy mesterségekben, az mind az aktiv fantázia 
eredménye.

A művészet a céltudatos, aktiv fantáziának igazi tere. Min
den művészi alkotásnak a hangulaton kívül a fantázia a lényege. 
A művésznek sem a természet, sem az élet nem nyújt sohasem 
teljesen olyan tüneményt vagy alakot, melyet céljaira mindjárt 
azonos módon fölhasználhatna. Michelangelo bizonyára sohasem 
látott egy teljesen azonos arcvonású és alakú embert, mint ami
lyen az ő nagyszerű Mózese, a fönséges férfiharag hordozója ; 
Munkácsy bizonyára nem talált egy olyan megaláztatásában is 
fönséges alakra, mint az ő Krisztusa Pilátus előtt. Mindkettőjük
nek volt egy-egy eszméje, melyet emberi ábrázolatban meg akar
tak testesíteni; fantáziájuk útján az emberi arcoknak olyan voná
sait rakták össze, melyek eszméjüknek megfeleltek. A művész a 
valóságból szemeli ki tárgyát, a természetből vagy az emberi 
életből, de átalakítja, saját gondolat- és érzelemvilágából kiegészíti, 
szóval nem másol, hanem alkot. Fantáziája a való világ elemeit 
a maga sajátossága szerint új, eredeti meglepő képpé rakja össze, 
a régi formákba új életet lehel. A valóság szemlélete a művész 
hangulatán és képzeletén átszűrődve lesz művészivé. Azt a han
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gulatot, melyben a teremtő fantázia csak bizonyos művészi jelen
ségre irányúi, egészen egy képbe olvad bele s elveszti fogékony
ságát minden egyéb benyomás iránt, ihletnek nevezzük. Az ihlettel 
együtt jár az a vágy is, hogy azt, amit képzelete eléje tár, kife
jezze. Az érzelem (hangulat) indítja meg a fantáziát s teszi to
vábbra is mozgalmassá (1. 32. §.)

Petőfi csodás fantáziája mindig együtt száguld gyorsan változó hangu
latának lmlláinvetéseivel ; dinamikus ihlete gyors és meglepő képváltoztatá
sokra ragadja, Pl. .4 szél c. költeményében :

Ma lágy szellő vagyok, csendes folyó gyanánt 
Úszom át a léget néma nyugalomban, 
Létezésemet csak a kis méhe tudja,
Mely hazafelé tart a rétről fáradtan ;
Ha fáradtan szálí a kis méh a tehertől, 
Melyet oldalán visz, melyből mézet készít, 
Tenyeremre veszem a kicsiny bogarat,
Úgy segítem elő lankadt röpülését.

Holnap vihar leszek, zúgó bőgő vihar,
Szilaj paripámon a tengert bejárom,
S mint a tanító a csintalan gyermeknek, 
Sötétzöld üstökét haragosan rázom,
Bejárom a tengert, s ha hajót találok: 
Szárnyát, a lobogó vitorlát kitépem,
S árbocával írom a habokba sorsát,
Hogy nem fog pihenni többé kikötőben 1

V. ö. még különösen A Tisza, A csárda romjai, a János vitéz egyes 
részeinek csodás képváltozatait.

A tiidomdnybeai is nagy szerepe van a fantáziának. A tör
ténelem jórészt a múlt eseményeinek visszaképzelése. A természet- 
tudományok, mivel főcéljuk a tények objektiv megállapítása a ku
tatók egyéniségének bevitele nélkül, úgy tűnnek fel, mintha mű
velőjüknek nem volna szüksége fantáziára. Pedig valójában a ter
mészettudósnak ez egyik legnagyobb ajándéka, mert ennek segé
lyével tudja csak a tünemények összes föltételeit és lehetőségeit 
maga elé állítani a következményekkel együtt ; csakis fantázia 
útján tudja először a közvetlen tapasztalatban meg nem közelít- 
lietőt elképzelni s azután igazolni. A geológus a földkéreg formá
cióit csak képzeletből tudja megállapítani s a paleontológus a 
megkövesiilt állat és növényalakokból a legtávolabbi idők fauná
ját és flóráját, melyet senki sem látott, rekonstruálni. Minden 
tudományos hipotézis a fantázia alkotása ; a nagy tudományos 
fölfedezések először a fölfedezők képzeletében éltek s csak azután 
valósították meg vagy igazolták fantáziaképeiket. Newtonnál állító
lag a leeső alma azt az erőt képzeltette el, mellyel a Nap a csilla
gokra hat, fantáziája a naprendszer gravitációjára vezette. Kepler
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Kopernikus fölfedezését annak tulajdonította, hogy animo libero 
1 szabad képzelettel) volt megáldva.

A képzeletnek a hangulat a hajtóereje. Ebben a hangulatban 
nagy része van azon jóleső érzésnek, mely minden szabad tevé
kenységet, így a fantáziát is kiséri. Vágyaink légvárakat építtet
nek velünk s ez jól esik nekünk, a képzelet játéka mulattat ben
nünket s elfeledteti a valóságot. A költészetnek itt kereshetjük örök 
forrását.

21. §. Illúzió és hallucináció.

1. A vasúti sínek, melyek mindig párhuzamosan haladnak, 
úgy tűnnek fel, mintha a távolban keskenyebbek volnának ; a 
hosszabb kettős fasor összeolvadni látszik; a hajó annál kisebb
nek tűnik fel, minél távolabb úszik tőlünk. Az érdes testet meg
tapintva nagyobbnak tartjuk, mint az ugyanakkora simát. Az erős 
hang okát közelünkben keressük, míg a gyengéjét a távolban. Az 
efajta tüneményeket normális érzéki csalódásoknak nevezzük 
(v. ö. 25. 1.).

2. Sötétben az árnyékokat néha rémalakoknak nézzük, a két 
ágú fát esetleg embernek, a bokrot, a sziklát állatnak ; néha a 
legcsekélyebb zajt is rablási vagy gyilkossági kísérletnek minősít
jük. Ha egy írott vagy nyomtatott szóból egy-két betű hiányzik, 
nem vesszük észre, mert a hiányzó betűket észrevétlenül pótoljuk. 
Szemléleti képeinknek fantáziánk hamis jelentést ad. Azt a lelki 
tüneményt, midőn szemléleteinket saját képzeteinkkel kiszínezzük 
s e szubjektív képet valóságnak tartjuk, illúziónak hívjuk. Az 
illúzióknak mindig valamely érzéki benyomás az okuk, de ehhez 
hamis asszociációkat fűzünk. Különösen akkor bánik a képzelet 
szabadon az érzéki benyomásokkal, ha azok határozatlanok. Nem 
olyannak látjuk a tárgyakat, amilyenek, hanem amilyeneknek mi 
kiszíneztük. Az illúziók fiziológiai oka leggyakrabban az agyvelő 
érzéki középpontjának fokozott ingerlékenysége.

3. Néha alakokat látunk, vagy hangokat hallunk, mikor kör
nyezetünk semmit sem lát, vagy semmit sem hall, midőn semmi
féle objektiv inger nincsen jelen. A lázas beteg olyan dolgok jelen
létét állítja, melyek nincsenek környezetében, csak az ő fantáziá
jában. A sivatagban eltévedt és elcsigázott utas egyszer csak várost 
pillant meg, mely nem létezik ; szomjúsága forrás csörgedezését 
hallatja vele. pedig ilyen inger nem hatott reá. Az olyan képzelet 
melyet a térbe a valóságos tárgy szemléleteként kivetítünk anélkül, 
hogy objektiv inger jelen volna, luillucinációnak (káprázat) nevez
zük. A leggyakoribbak a látás hallucinációi ( = vizió), azután a 
hallási hallucináeiók ; a többi érzéknél ritkábban fordulnak elő.

A hallucináeiók leggyakoribb fiziológiai okai : agy-vérbőség 
(hyperæmia) és agy-vérszegénység (anæmia), mérges szerek (opium



alkohol) használata, hosszas éhség v. szomjúság, a fájós szemnek 
atropinnal (C^H.^NOJ való kezelése, ami különben a pupilla 
tágulását is okozza ; agyhártyagyulladás, idegkimerültség, vérkerin
gési hibák stb. Az agy velő rendellenes izgatottsága hozza létre a 
hallucinációt tisztán belső, centrális inger útján. A hosszas inger
hiány is előmozdítja a hallucinációt; pl. a sötétben való hosszas 
tartózkodás víziókra, sokáig tartó egyedüllét hallási hallucinációkra 
késztet (disponál), mivel nyilván az illető érzéki ingerek hosszas 
hiánya az agyvelő érző centrumainak ingerlékenységét fokozzák. 
Másrészt egyes érzékek sokszoros ingerlésének ugyanez az ered
ménye, pl. a festőknél látási, zenészeknél hallási liallucinációk 
gyakoriak. Ugyanazzal a tárgygyal való folytonos foglalkozás ama 
tárgynak emlékképét a szemlélet elevenségéig fokozhatja. Erős 
hallucináció alkalmával (pl. lázas állapotban) a fantazmák a szem 
mozgatásával helyüket is változtatják; a vizionárius akárhová néz, 
ott látja az illető képet. Az összes érzékek együttes hallucinációja 
az őrültségben fordul elő (v. ö. 48. §,).

Az illúzió értékes művészi példája Goethe Erlkönigje és Arany У. 
Lászlója ; általában a balladák, melyek ködös, határozatlan világa termékeny 
talaja az illúzióknak. A hallucináció szép költői feldolgozását találjuk Shake
speare Macbeth-jében (Banquo) és Hamlet-jében (a király szelleme), Arany 
Agnes asszony-ában. Viziója volt Goethének, mikor önmagával találkozott az 
úton (autoszkópia) ; Swedenborgnak, kit Vergilius is meglátogatott s neki sok 
érdekes felvilágosítással szolgált. Cardanus, híres olasz orvos (f 1576) mint 
vizionárius ezt mondotta : video, quae volo, azt látom, amit akarok.

22. §. Közképek.

Valahányszor találkozom ismerősömmel, mindig újabb és 
újabb szemléletem van róla ; egyszer vidámnak, máskor szomoni- 
nak látom őt, egyszer szemtől szembe, másszor oldalt. Mikor 
azonban távollétében reá gondolok, arcának csak néhány fő vo
nása jut eszembe, a sok szemléletem mintegy néhány fővonásra 
vonódott össze. Többnyire csak azt ragadjuk ki szemléleteink
ből, ami fontos, ami megkülönbözteti más személy vagy tárgy 
szemléletétől. Esetleg alkalom adtán a mellékes vonások is föl
élednek ; ezek azonban nagyrészt a háttérben maradnak.

Valamint az ugyanazon tárgyak szemléletei csak néhány fő- 
vonásra redukálódnak, hasonló módon a nem azonos tárgyak szem
léletei is, melyek hasonló vonásokat mutatnak ; pl. a négyszögek 
abban megegyeznek, hogy négy egyenes által bezárt sík alakok. 
Ha ilyent látunk, rámondjuk, hogy négyszög és egyéb különböző 
tulajdonságait mellőzzük. Olyan tárgyakat, melyeknek barnás tör
zsük és ágaik, zöld leveleik s koronájuk van, egyébként bármint 
különböznek is, fának nevezzük. A virágok, melyeket a kertben 
találok, vagy a zongora hangjai, melyeket hallok, sok mindenben
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különböznek, de sok azonos vonásuk is van. A megegyező voná
sokat hasonlíthatatlanúl gyakrabban vesszük észre, mint a külön
bözőket, mert amazok mindig jelen vannak, emezek pedig csak 
egyes esetekben. Az azonos vonások kapcsolata ezért mindig köny- 
nyebben reprodukálódik. így lassankint a közös (azonos) vonások 
a tárgyak egész osztályát vagy csoportját képviselik. Az olyan 
képzeteket, melyek sok szemléletnek közös vonásait foglalják ma
gukban, közképeknek vagy reprezentatív képzeteknek hívjuk. A köz
kép vagy reprezentatív képzet mintegy kivonata a képek roppant 
számának, tipikus képviselője a tárgyakról való rengeteg képze
tünknek.

A közképek sajátságosán egyesítik magukban a szemléletes
séget és általánosságot ; függetlenek az egyes szemléletektől, mégis 
szemléletesek. A négyszög, fa, oroszlán közképe nem egy bizonyos 
négyszög, fa, oroszlán képe, noha van bennük sok szemléleti 
elem. Ha a négyszögre gondolok, előttem van egy négyszögféle 
sík alak; ha fára tér gondolatom, hirtelen képzeletben egy függő
leges vonalat húzok s zöld színt képzelek ; ha az oroszlán közképe 
merül fel hennem, képzeletem vízszintes vonalat húz, sárga sörényt, 
négy lábat stb. rajzol. A közkép is tehát szemléletes, csakhogy 
néhány fővonásra, jellemző részletre vonódik össze, sematizálódik. 
Lelki életünk tartalma jórészt ilyen sémákból áll. A külső világra 
vonatkozó rengeteg szemléletünk ilyen sémákká kivonatolódik, fő
vonásokra redukálódik. Vannak azonban olyan szemléleteink is és 
pedig kevesebb számmal, melyek nem mennek át sémákba, ha
nem fontosságuk miatt egyéniek maradnak, megtartják határozott 
jellegüket (pl. egy megrázó szerencsétlenség szemlélete).

A közképeknek nagy jelentőségük van a lelki életben. Általuk a lelki 
élet rengeteg szemlélet emlékképétől szabadul meg, jobban úrrá lesz fölöt
tük. Azáltal, hogy benyomásaink újra átélésénél csak a fővonások újulnak 
meg, melyek sok tárgyban közösek s így mintegy az általánost elvonjuk a 
dolgokból : rendet viszünk be a tárgyakba, osztályozzuk őket. Kiragadjuk a 
dolgokat esetleges környezetükből s rokonságuk, belső vonatkozásaik szerint 
rendezzük őket. Elvonatkozunk egyéni bonyolult különbözőségüktől, általános 
megegyezésükre, törvényszerűségükre figyelünk.

23. §. A tudat.

Mindnyájan a közvetlen lelki állapotoknak és folyamatoknak 
egész hosszú sorát éljük át magunkban pillanatról pillanatra; eze
ket érzeteknek, szemléleteknek, képzeteknek, érzelmeknek, akarat
folyamatoknak stb. hívjuk. A lelki állapotok és folyamatok nem 
elszigetelten fordulnak elő, hanem nagy összefüggésekben : most 
bizonyos képzeteim vannak, melyek kellemes vagy kellemetlen 
hangulattal kapcsolatosak ; ezek viszont egy akaratfolyamatot vál
tanak ki. ami ismét hangulatomra és képzeteim lefolyására gya-



44

kőről befolyást. Lelki állapotaim változásainak ez összefüggését a 
közben reám ható ingerek útján létrejött érzetek és szemléletek nem 
szakítják meg teljesen, hanem csak esetleg más irányt adnak neki. 
Az összefüggés csak az alvás, ájulás, alkoliolmérgezés stb. közben 
szűnik meg. De ezek után az elszakadt fonalat ismét fölvehetjük: 
alvás után mindazon szemléletekre és képzetekre emlékezhetünk, 
melyek alvás előtt foglalkoztattak ; sőt a félbeszakadt gondolat
menetet másnap folytathatjuk. A lelki tünemények tehát úgy függ
nek össze egymással, hogy a lelki élet egy folyamhoz hasonlít
ható, melyben a lelki jelenségek mint egymással összefüggő hul
lámok egymásután tovafolynak. A lelki folyamatok egységes össze
függését az egyénben tuilatnak nevezzük.

Ha valaki elalszik vagy elájul, azt mondjuk róla, liogy elvesztette 
«tudatát» (eszméletét); viszont ha fölébred, azt állítjuk, hogy visszanyerte 
«tudatát», azaz lelki összefüggését.

Tudat minden lelki jelenséget kísér, belső élményeinknek 
épen az az egyetemes és közös tulajdonsága, hogy tudatosak. 
Csakis a tudattal való kapcsolatban vannak valóban jelen a lelki 
folyamatok, csak akkor mondjuk, hogy ('tudomásunk van» róluk. 
Egyébként, ha a tudatösszefüggésből kiválnak és elvonulnak, tudat
talanoknak mondjuk őket. Ekkor csak mint készség (dispozició) sze
repelnek a lelki életnek mintegy hátterében, hogy alkalom adtán 
fölújuljanak.

Tudatállapotaink egymásután, mint a folyó hullámai, foly
nak le. Tartalmuk nagyon összetett: egyszerre érezzük saját tes
tünket és a körülöttünk lévő tárgyakat, előbbi élményeink emlék
képeit, kellemes, vagy kellemetlen érzelmeket, rokon- vagy ellen
szenvet, kívánságot stb. Ezek egyidejűleg vannak ugyan jelen a 
tudatmezőben, de egyik-másik közülök jobban kiemelkedik, mintegy 
a tudatmező középpontjában van, míg a többi a tudatmező szé
lére vonul és kevésbbé tudatos. Az előbbit a tudat gyújtópontbeli 
(lokális), emezt szélső (marginális) tárgyának mondjuk. A követ
kező tudatállapotban a fokális tárgy esetleg a tudatmező szélső 
része felé vonul, viszont a szélső tárgy a gyújtópont felé közele
dik, mintegy helyet cserélnek. Megtörténik, hogy az egész tudat- 
mező a következő pillanatban (pl. hirtelen zajra) megváltozik, meg
újul. Bármint változik is azonban a konkrét tudatmezők tartalma, 
megvan a legfőbb közös sajátságuk, hog,y tudatosak.

A tudat meghatározása, (épúgy mint a lelki elemeké) voltakép lehetet
len, mert a tudat egyszerű s így szét nem bontható, másrészt egyetlen (pá
ratlan) jelenség s ezért egy magasabb rendbe nem sorozható. Mindent csak 
a tudat segélyével írhatunk le és magyarázhatunk, de őt magát semmivel sem 
írhatjuk le és semmivel sem magyarázhatjuk. Ha fény, hang. hő stb. keletkezik, 
a tudomány többé-kevésbbé leírja vagy legalább sejti keletkezésüket és termé
szetüket : hogyan lesz azonban róluk tudomásunk, azaz hogyan lesznek tuda
tosakká, teljesen magyarázhatatlan. A tudat nem valami külön, a lelki élmé
nyektől elválasztott tevékenység v. tulajdonság, hanem épen a pszichikum-



ban és pszichikum által van adva, minden lelki történés levezethetctlen 
tényezője.

Jelen tudatállapotaim (képzeteim és érzelmeim) alanya azonos 
ama tudatállapotaim alanyával, melyekre csak már mint múlt 
tudatállapotaimra emlékezem. Az időben elválasztott különböző 
tudatállapotok azonos alanyát ennek nevezzük ; az azonosság tuda
tát pedig öntudatnak (öntudat). Akkor tulajdonítunk a gyermeknek 
«öntudatot», amikor már magát a környező objektiv világtól meg 
tudja különböztetni. Ekkor fejlődik ki én-je, mely egész szellemi 
tartalmát, valamennyi képzet- és akaratfolyamatának összefüggését 
egybefoglalja és a külső világgal szembehelyezi ; ekkor ébred 
tudatára a szubjektum és objektum nagy világellentétének. Las- 
sankint azonban nemcsak a külső világgal, hanem saját képzetei
vel és érzelmeivel is szemben találja magát, saját lelki jelenségeit 
is meg tudja Ítélni. Ekkor ébred fel benne a szorosabb értelemben 
vett öntudat.

24. §. A figyelem.

A vadász leshelyén minden kis zörejre, látókörének minden 
kis változására vigyáz, odafordítja fejét, semmi másra nem gon
dol, mint a zörej vagy a távolban mozgó barna folt okára. Egész 
mivolta a várt benyomásra van koncentrálva; «csupa szem», 
«csupa fül». Csakis a benyomással összefüggő képzetei újulnak 
meg, a tudatmező köre nagyon csekéllyé válik, egyetlen benyomás 
van a gyújtópontban, minden más élmény a tudatmező szélére 
vonul. Azt a lelki állapotot, midőn a tudat egi/ bizonyos tarta
lomra (benyomásra vagy képzetre) szegződik úgy, hogy más tar
talmak elhomályosodnak, figyelemnek nevezzük. Röviden : a figye
lem a tudat körének szűkítése a tudattartalom világosságának fo
kozásával.

Figyelem útján a tudattartalmak világosabbá válnak; minél 
világosabbá válik azonban az egyik, annál kevésbbé világos lesz a 
másik. Ha egy költemény olvasásakor a tartalomra figyelek, nem 
élvezem formájának szépségét; ha sajtóhibákat javítok, elszalasz- 
tom a tartalom összefüggését : minden különös célra külön olva
s s ,  a figyelem új iránya szükséges. Ha tanulok, nem figyelhetek 
zongorajátékra; viszont ha tudatom tanulás közben erre fordul és 
szegződik. akkor már nem tanulok. Ha egy kép színezetére figye
lek, kevébbé pontosan látom az alakok körvonalait. Hasonló a 
figyelem lelki folyamata a látás fiziológiai folyamatához; a látó 
mezőben azt a tárgyat látjuk jól, melynek képe a legvilágosabb 
látás helyére, a sárga foltra esik, a többit csak többé-kevésbbé ; 
tudatmezőnkben is csak az a kép világos, mely a tudat gyújtó
pontjába esik, a többi pedig akkor válik világossá, ha a figyelem 
központi sugara éri.
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A tudatmezőben egyszerre 16, megfelelő csoportosítással 4(> 
benyomás foglalhat helyet, míg a tudat gyújtópontjában átlag 
6—10 egyszerű benyomás, pl. 6 pont, 3—4—6 betű vagy szám
jegy. 4—5 rövid szót ép oly könnyen olvasunk el, mint 4 —5 
külön betűt a figyelem egy villanatával. Ez is mutatja, hogy a 
szavakat az egész szókép benyomása útján egyszerre, nem pedig 
betűzés útján olvassuk. Néha több benyomásra emlékszünk, mint 
amennyire figyeltünk, mert a tudatmező szélére eső benyomásokat 
is reprodukáljuk. Minél nagyobb területére figyelünk a tudatmező
nek, a figyelemnek annál kevesebb részét irányíthatjuk az egyes 
képekre (Pluribus intentus minor est ad singula sensus).

A figyelmet rendszerint mozgások kísérik, melyek arra valók, 
hogy az érzékszervek fölfogó képességét fokozzák. A tárgyak fig3-el- 
mes nézésénél szemünk kimered (fixálás), hangok figyelmes hallá
sánál fejünket úgy fordítjuk, hogy a hanghullámok könnyebben 
jussanak fülünkbe ; ha hallgatózunk, szemünket becsukjuk, hogy a 
látómező tárgyai figyelmünket el ne vonják. A benyomások befo
gadására érzékszerveinket mintegy elkészítjük, hozzájuk alkalmaz
zuk (adaptáció). Ez alkalmazkodással az izmok feszültségi érzetei 
járnak együtt, ami fái'asztó.

Ha nem érzéki benyomásokra figyelünk, hanem tisztán gon
dolatainkra, akkor szemünket valamely közömbös tárgyra irányít
juk vagy behunyjuk, ajkainkat összeszorítjuk, végtagjaink mozga
tását megakadályozzuk. Ez mind a zavaró benyomások távoltartá
sára szolgál.

Hirtelen zajt hallunk ; azonnal odafordítjuk fejünket. Valami 
fölvillan környezetűnkben ; rögtön odapillantunk. Akaratunk nél
kül, sőt néha annak ellenére figyelünk e jelenségekre. Az ilyen 
figyelmet önkénytelennek mondjuk. A figyelem e faját különösen az 
új és nagyobb erősségű benyomások, a szokott tudattartalom
mal ellentétes jelenségek váltják ki. Ezzel szemben a tudat köré
nek akaratunktól függő szűkítése az önkénytes figyelem (pl. tanu
lás). Önkénytes és önkénytelen figyelem között tehát csak a figye
lem okaira nézve van jkülönbség, Az előbbinél az ok saját ma
gamban (célomban, belátásomban) rejlik, míg az utóbbinál a külső 
világban (pl. egy csattanós jelenet) tőlem függetlenül. Maga a figye
lem azonban akár önkénytes, akár önkénytelen, a tudatnak egy 
bizonyos tartalomra való irányulása.

Sajátságos jelenség az, midőn olyasmit is tudunk reprodu
kálni, aminek felfogására nem figyeltünk; pl. üt az óra s csak 
később gondolunk rá, mégis meg tudjuk számlálni az ütéseket: 
valaki mondatára nem figyeltünk, nem is tudtunk róla, mégis 
később ráemléksziink.

Olyan benyomások és képzetek, melyeknek érzelmi értéke 
van, vagyis gyönyörrel vagy fájdalommal járnak, javunkra vagy 
kárunkra vonatkoznak, különösebben érvényesülnek lelki életünk
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ben, könnyebben kiváltják figyelmünket, mint a közömbösek. Ha 
valami jót vagy rosszat halkan suttognak környezetünkben, azon
nal meghalljuk, míg ugyanolyan erejű más hangbenyomás nem 
jut át a tudat küszöbén. Azért halljuk meg, mert érdekünkbe vág. 
érdekel bennünket. Ez azonban csak gyakorlati érdek, mely javunkra 
vagy kárunkra vonatkozik. Elméleti érdekről akkor beszélünk, 
amidőn a jelen benyomás harmonikus összefüggésben van már 
előbb szerzett s most általa reprodukált képzeteinkkel. Az érdek
lődés tehát oly érzelmi dispozició, mely akkor nyilvánul, midőn 
régi benyomásaink emlékképei mintegy találkoznak a velük rokon
tartalmú új benyomásokkal s ez nekünk tetszik. így mondjuk 
valakiről, hogy érdeklődik a zene, a rajz. a nyelvek, a természet- 
tudományok, útleírások stb. iránt. Az érdeklődő otyan könyveket 
olvas, melyek érdeklődésének körébe vágnak ; újságokban, folyó
iratokban azonnal megtalálja az érdeklődése tárgyára vonatkozó ré
szeket ; oda siet, ahol erről hall vagy lát valamit. Azon előadó, 
aki hallgatóságának érdekébe vágó dolgokról beszél, már eleve 
biztosította magának közönsége figyelmét.

A figyelem iránya egyéniség szerint változó ; a reánk ható 
benyomások közül azokat választjuk ki, melyek egyéniségünknek, 
lelki alkatunknak megfelelnek. Ugyanazon vidékről különböző 
utazók más és más képet festenek aszerint, hogy mi ragadta meg 
figyelmüket. A figyelemre nézve is érvényesülnek azon tipikus 
különbségek, melyeket az emlékezetnél megállapítottunk (v. ö. 32.1.) 
A vizuális típusú ember a sok benyomás közül főkép a színekre, 
alakokra stb., az auditiv típusú a hangokra figyel.

A külső tárgyakra vonatkoztatott érzetkapcsolatokat szemlé
letnek neveztük. Az érzetkapcsolatok különbözősége, változatossága, 
sokszor ellentétessége különösen ingerli a tudatot figyelemre. A figye
lem rögzíti meg voltakép az érzetkapcsolatokat szemléletekké, 
egységekké, külön tárgyakká. Ha nem tudnánk figyelni, nem vol
nának ránk nézve külön tárgyak. A figyelem ebből a szempontból 
tárgyalkotó. De épen úgy, amint a szemléletek sokféléjéből egyes 
érzetkapcsolatokat külön tárgyként rögzít meg, hasonlókép a tár
gyakon egyes vonásokat, részeket elkülönít, kiemel és önállósít. 
Л oltakép a tárgyak színesek, mégis külön színről beszélünk ; 
mindig valami hideg v. meleg, mégis külön hidegről és melegről 
szólunk ; mindig valami mozog, mégis külön mozgást emlegetünk. 
Ez a figyelem tárgyelemző és elvonó működése (absztrakció) ; ez 
teszi lehetővé a szemléleti (konkrét) fogalmak mellett az elvont 
{absztrakt) fogalmakat s így a magasabb rendű gondolkodást.

Ugyanarra a tárgyra nem tudunk hosszú ideig figyelni. A kisérletek azt 
mutatják, hogy a figyelem hulláma rövid időközökben emelkedik és esik : 
a figyelem fluktuál. A leghosszabb időköz 24 mp ; a figyelemhullám átlagos 
hossza 5 —6 mp. Természetesen úgy tűnik föl, mintha hosszabb ideig tudnánk 
u. a. dologra figyelni (pl. könyvolvasás, zenehallgatás közben) ; de valójában 
a tárgy folytonosan változik s a figyelem emelkedése és esése nem vehető
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észre, amint egyik képzetről a másikra átszökkenünk. Ha zsebóránkat fülünk
től oly távolságra helyezzük, hogy ketyegését épen csak hallhatjuk, azt vesz- 
szük észre, hogy a ketyegést nem halljuk folytonosan, hanem szakadozva, 
vagyis a figyelem ingadozik (fluktuál, oszcillál).

A figyelmet úgy is fölfoghatjuk, mint a szellemi munkára való kész
séget. Minden nagy szellemi munka a figyelem koncentrációjából származik. 
Egyszerre lehetőleg egy dologgal foglalkozzunk, egy gondolatsorra irányítsuk 
figyelmünket, munkánk csak így lehet sikeres : Son multa, sed multum. 
Mikor Newtont megkérdezték, hogyan fedezte fel a gravitáció törvényét, azt 
felelte, hogy mindig — reá gondolt. Mindig valamely vezérlő gondolat, 
mintegy kristályosodási tengely az asszociáció segélyével kelti fel és sora
koztatja gondolatainkat. Innen Leibniz jelszava : Omnia ad unum.

25. §. Az appercepció.

Ha egy teljesen tanulatlan embernek elmondjuk a gravitáció 
törvényét, a szavak puszta hangbenyomások maradnak nála, nem 
tudja jelentésüket besorozni eddigi ismereteinek körébe, nem «érti» 
őket. Ellenben ha ugyanezt egy többé-kevésbbé iskolázott ember 
előtt mondjuk el, ebben már megvan a készség arra, hogy a hal
lottakhoz jelentést fűzzön, meglévő képzeteinek összefüggésébe 
beleillessze, «megértse». A külső benyomásoknak vagy képzeteknek 
puszta tudomásulvételét percepciónak, azt a lelki folyamatot pedig, 
midőn új benyomásokat vagy képzeteket a már meglévő tudattar
talmunk alapján felfogunk és megértünk, appercepció nak szoktuk 
nevezni (ad és percipere =  hozzá felfogni, a többi képzet össze
függésébe besorozni). Amig az érintkezés és hasonlóság asszociá
cióiban a környezetnek szervezetünkre való hatása tükrödöződik 
vissza, addig az appercepcióban a benyomások feldolgozása és 
elsajátítása történik.

A gyermek első éveiben a külső benyomásokat csak felfogja, 
és pedig először jelentés nélkül (percepció). Ha először lát kut}üt, 
percipiálja és figyelmes szemlélet útján róla magának képzetet alkot; 
milyen más azonban egy meglett ember fölfogása, aki a már meg
szerzett tudattartalmak alapján nézi ugyanazt az állatot (a kutyát 
faja, szolgálata stb. szerint). Amennyire azonban lehetséges, a 
gyermek is az új szemléleteket a rokon, már meglevő képzetek 
közé törekszik beilleszteni, ezek közül azonban mindjárt a leg
közelebb fekvőt választja, ennek alapján fogja fel az új benyomást, 
ha mindjárt tévesen is. így a havat cukornak vagy fehér lepkének 
nézi, a csónak vitorláját függönynek, a narancsot lapdának, a 
becsukott dugóhúzót rossz ollónak, a páfrányt zöld tolinak tekinti 
és nevezi.

Az appercepció a figyelem útján történik; csak azt apperci
piálhatjuk, amire figyelünk. A figyelem pedig azon képzetekre 
irányul, melyek az egyénben íokép uralkodók (v. ö. az emlékezeti 
típusokat). Ugyanazt a tárgyat különböző egyének máskép apper-
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cipiálják, azaz más és más képzetkapcsolatba illesztik be. Ugyan
azt a hegyet a geológus palatömegnek, a turista pompás meg
mászni való magaslatnak és természeti szépségnek nézi, a festő 
a színárnyalatokat keresi rajta, az erdész a fák minőségét és sűrű
ségét figyeli, a vadász jó vagy rossz vadászterületet lát benne, 
a pásztor csak a tisztások füvét vizsgálja stb. Ugyanazt a tüne
ményt máskép appercipiálja az, akinek sok odavágó ismerete van, 
mint aki csak csekély odavonatkozó képzettel rendelkezik. Az orvos 
többet vesz észre a beteg gyermeken, mint az anyának még oly 
éles szeme ; a botanikus a növényeden, a zoológus az állatokon 
több látni valót talál, mint a laikus.

Minden tanulás appercepc-ió, vagyis új tartalmaknak a régiek 
alapján való fölfogása és földolgozása. Akkor igazán értelmes a 
tanulás, ha az új tanulási anyag erős és gazdag támasztékot nyer 
a már régebben megszerzett ismeretanyagban. A teljesen új anyagot 
azonnal elutasítjuk, «nem megy a fejünkbe»), «süket fülekre talál». 
«Jó fölfogású»-nak azt mondjuk, aki hamar be tudja illeszteni az 
új ismeretet régebbi tudattartalmának összefüggésébe.

A szavak jelentésváltozása igen alkalmas azon különböző appercepció- 
módok földerítésére, ahogyan a tüneményeket eredetileg felfogtuk. A lélek 
a latinban animus, mely eredetileg szél (görög äve»j.oc), a szeílem spiritus 
( lehellet, lélekzés) ; a görög ûyjrj (psyché) eredetileg szintén lehellet jelentésű ; 
a magyar lélek szó a lehelettel (lélekzeni) rokon; a finn henki =  lélekzeni. 
Mindebből kitűnik, hogy a népek primitiv állapotukban a lelki életet úgy 
appercipiálták, mint valami finom szelet, lehelletet. Ma is a köztudat szerint 
a lélek a halálkor «elszáll» a testből. — A. cethalat halnak nevezzük, jóllehet 
ma már az emlősökhöz számítjuk. Az indiánok a vasat fekete kőnek, a rezet 
vörös kőnek hívják ; a busmanok a kocsit a fehér ember nagy állatjának 
nevezték.

Sok pszichológiai kísérlet történt már arra nézve, vájjon mennyi 
időbe kerül a benyomások appercepciója. Megmérték először az egyszerű 
percepcióra iR), majd a teljes appercepcióra szükséges időt (Ra) ; az utóbbi
ból az előbbit levonva, marad a tiszta appercepcióra szükséges idő (Ra—Rp 
Ezen idők meghatározása az ú. n. reakciós kísérletekkel történik, vagyis 
azáltal, hogy valamely (látási, hallási stb.) inger hat a kísérleti személyre, 
aki valamely egyszerű mozgással (vagy hanggal) reagál akkor, midőn az 
ingert percipiálta v. appercipiálta. E vizsgálatoknál az idő mérésére egy 
villanyos szerkezetű óra iHipp-féle kronoszkóp) szolgál, mely abban a pilla
natban indul meg, midőn az inger jelentkezik s azonnal megáll, mihelyt a 
kísérleti személy az inger felfogását előre megállapított módon jelzi. A kro
noszkóp a másodperc ezredrészeit (a) mutatja. Az átlagos reakció-idő a hang- 
benyomásoknál 100—120 a, a fénybenyomásoknál 180 — 250 a; a mechanikai 
érzékeknél (tapintás, hallás) jóval kevesebb, mint a kémiai érzékeknél (látás, 
ízlés, szaglás). Ha nemcsak azt jelezzük, hogy az ingert percipiáltuk, hanem 
azt is, hogy már felismertük (appercipiáltuk), erre a színeknél átlag 30 rs 
szükséges; hogy a szín neve is eszünkbe jusson, 1/з—V4 mp kell. Ilyen kísér
letekkel lehet megállapítani az asszociációra szükséges időt is, amely termé
szetesen a hívószó minősége, az asszociáció gyakorlottsága s külső v. belső 
természete szerint különböző. (400 a-tól 1700 a-ig változik, átlag 720 o).

K o m is  Gy. : A pszichológia és logika elemei. .4
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26. §. Tér és idő.

Az egyik tárgyat itt, a másikat ott találjuk ; az egyik közel, 
a másik távol van tőlünk ; az egyik nagy, a másik kicsiny ; az 
egyik kocka alakú, a másik szabálytalan test ; az egyik mozog, a 
másik nyugszik. Egy színt sohasem láthatok magában, hanem 
mindig csak mint valahol kiterjedt színt ; egy nyomást sem kép
zelhetek, bármily kicsiny, mikroszkopikus helyen történik is, vala
mely kiterjedés nélkül. Minden szemléletünk lényeges eleme tehát 
a tér. A világ mint térben rendezett valóság jelentkezik nekünk : 
a tárgyaknak van bizonyos nagyságuk, alakjuk s különböző távol
ságban és irányban vannak egymástól. A dolgokat nem tudjuk tér 
nélkül elképzelni.

Micsoda voltakép a tér, ezzel a kérdéssel a filozófiának az a 
része foglalkozik, melyet ismeretelméletnek nevezünk. A pszicho
lógia csak azt vizsgálja, vájjon hogyan fejlődik ki bennünk a tér
nek szemlélete.

A térszemlélet kialakulásában különösen a látás-, tapintás
éi mozgásérzetek vesznek részt. Minden szín kiterjedtnek tűnik 
fel, a tárgyak minden megtapintása valami külsőre, idegenszerűre, 
térbeli természetűre vonatkozik és minden mozgásérzetben benne 
van a mozgás iránya is mint térbeli elem. Ezekből alakul ki a 
térszemlélet. A távolság megítélése a szem mozgató izmainak 
érzetei útján történik (v. ö. 24. lap.). A kis gyermekeknek és a 
született vakoknak megoperálásuk után való viselkedése mutatja 
legjobban, hogy a térszemlélet nincs kezdettől fogva teljesen készen 
tudatunkban, hanem, jóllehet a világot születésünktől kezdve tér
ben fogjuk fel, tehát a térszemlélet adva van, mégis fejlődésnek van 
alávetve, pontosabbá és határozottabbá válik.

A mennydörgés meghallása után villámlást látunk ; ebben a 
pillanatban hegyet, a következőben völgyet pillantunk meg ; a hul
lámok a partot bizonyos ritmusban verdesik, egyik hullámverés 
esetleg tovább tart, mint a másik. Nincs szemléletünk, mely kívül 
volna az időn ; bármily csekély tartama van, mégis időben folyik 
le. Minden lelki jelenség bizonyos idői rendben következik a má
sikra vagy együtt fordul elő tudatunkban, de csakis időben van 
adva. Valamint a térszemlélet nem pusztán a jelen látás-, mozgás- 
és tapintásérzetekből áll elő, hanem ezek emlékképeiből is, hasonló
kép a hosszabb időszemlélet is az idő jelen szemléletéből s a 
régebbi szemléletek emlékképeiből keletkezik. Mig a térnek három, 
az időnek csak egy dimenziója van: a történések egymásután 
folynak le.

Az érzéki világ tehát térben és időben terjeszkedik ki előt
tünk. Voltakép nincs külön tér és külön idő, hanem csak kiter
jedt testek és időbeli viszonyokban álló történések vannak. Tér és
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idő szemléleteink tárgyának ép oly levezethetetlen és eredeti tulaj
donsága, mint az, hogy színük, hangjuk, izük stb. van. Épen oly 
eredeti sajátossága a fának, hogy zöld, az aranynak, hogy sárga, 
mint az, hogy térben kiterjedtek s időben fogjuk fel őket.

Valamint gyakorlat útján a tárgyak távolságának és nagyságának szub
jektív megállapítása mindig pontosabbá válik (a vakok 20 és 40 cm közt 
csak Ví—1 cm-t hibáznak), hasonlókép az elmúlt idő szubjektív mérése is 
gyakorlattal tökéletesíthető. Ez a mérés azonban számos lelki föltételtől 
függ. Az emlékezet időmérő funkciója aszerint változik, hogy a mért idő 
alatt voltak-e lelki élményeink s vájjon milyenek ? Azon időt, mely átélés 
közben rövidnek tűnt fel, emlékezetünk kitágítja, mert sok élménnyel tudja 
kitölteni ; ellenben azon időt, mely átélve hosszúnak, üresnek tűnt fel, össze
szorítja, mert nincs mivel kitöltenie. A komoly, eredményes munkában töl
tött idő rövidnek tetszik, de amikor ráemlékezünk, minthogy sok mindenre 
gondolunk, hosszúnak tűnik fel. Viszont unalomban az idő hosszéinak látszik, 
alig várjuk a végét, emlékezetünkben azonban rövidnek tűnik fel, mert nincs 
mire emlékeznünk.

3. Gondolkodás.

27. §. A nyelv.

Elménkben rengeteg szemlélet gyűlik egybe ; a képek roppant 
száma azonban kivonatolódik, a közös vonásokat mutató képekből 
kialakul egy-egy tipikus kép, az ú. n. közkép (v. ö. 22. §.). A tár
gyak egy-egy osztályára vonatkozó közképek is azonban az ember 
érdeklődési iránya, műveltsége, kora stb. szerint változnak. A pénz
ről pl. más közképe van a kereskedőnek és bankárnak, más egy pri
mitiv embernek s más a gyermeknek, más a tékozlónak s más a 
fösvénynek. Ahány az ember, annyiféle a közkép. Hogy pusztán 
közképek utján megértsük egymást (pl. lerajzolásuk által), ahhoz 
szükséges a közképek tárgyainak bizonyos állandóan egyforma 
megkülönböztető jegye. Hogyan jelölnénk meg azonban így az 
összes állatokat, növényeket, ásványokat külön-kiilön, hogyan jelöl
nénk meg az egyes embereket? Mikép jeleznénk olyan tulajdon
ságokat, mint a mozgás, sebesség, erény, szépség, finomság stb. ? 
Ha pusztán a közképekre, a tárgyak sémáira volnánk utalva, hozzá 
volnánk kötve az egyéncnkint különböző közképekhez, ennek egyes 
tulajdonságait egyáltalán nem, vagy csak nagy üggyel-bajjal vol
nánk képesek elvonni (absztrahálni) a többi tulajdonságtól és 
közölni. Az elvont (absztrakt) gondolkodást, a lelki életnek a ren
geteg szemléleti képtől való fölszabadulását a szavak mint állandó 
rövid jelek teszik nagyrészt lehetővé. A szavaknak, mint gondolata
ink jeleinek összessége a nyelv.

Akármennyire összevontak is a közképek, mint a tárgyak 
sémái, kialakításuk mégis sokkal nagyobb föladat, semmint a néhány 
hangból álló, gyorsan kimondható szó kiejtése. A szó kiejtésekor

4*
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nem is kell kialakítani a tárgy közképét, függetlenné válunk a 
szemlélettől. Ha «növényről') beszélünk, nem gondolunk a növé
nyeknek mintegy keresztmetszetét alkotó sematikus közképre. Ez 
az egyetlen szó «növény» pillanat alatt millió meg millió tárgyat 
fejez ki anélkül, hogy bármiféle növényre gondolnánk. Mi volna 
ilyen képzetekkel, mint gyorsulás, hangmagasság, színhangulat, 
atomsúly, irracionális szám, boldogság, mértékletesség stb. nyelv 
nélkül? Ezeknek a konkrét szemléletből való elvonását és tisztán 
gondolati feldolgozását főkép a nyelv teszi lehetővé. Viszont az 
absztrakció e fokozása egyszersmind a dolgok fölött való hatal
munk és uralkodásunk fokozását jelenti. E hatalom legfőbb esz
köze a jelenségek törvényszerűségének megtalálása, ez pedig ab
sztrakció nélkül lehetetlen volna.

A szavak erős asszociációt alkotnak a közképekkel ; ha. ezek 
hiányzanak, a szavak csak üres hangcsoportok. Akkor értjük a 
szót, ha van megfelelő közképe. A szó és a közkép asszociációja 
a legérdekesebb és legsajátosabb lelki jelenségek egyike. Ugyanis 
mikor beszélünk, csak a szavak tudatosak, a megfelelő közképek 
vagy gondolatok tudatunk hátterében maradnak, csak homályosan 
gondolunk rájuk. Mihelyt azonban a gondolatokat nem híven tük
röző szót mondunk, azonnal tudatossá és határozottá válik a meg
felelő gondolat s kijavítjuk magunkat. Ez a csodálatos kapcsolat 
szó és gondolat között azért lehetséges, mert a szójelek haszná
latát kicsiny korunktól a lehető legerősebben megszoktuk. Mihelyt 
azonban új gondolatokról van szó, akkor már többször gondoljuk 
együtt a szó hangképét és a szóval jelzett tárgy képét, és pedig 
mindkettőt világosan és határozottan.

A szavak két alkotórészből állanak : a beszédszervek tevékeny
ségéből származó kinesztétikus érzetekből és e tevékenység által 
létrejövő hangbenyomásokból. Ez a két (motorikus és akusztikus) 
elem szilárd asszociációvá kapcsolódik ; a beszédszervek bizonyos 
mozgásérzeteihez bizonyos hangérzetek vannak kötve, a kettő ösz- 
szetartozik. A hangutánzó (onomatopoietikus) szavakat kivéve, semmi 
hasonlóság sincs a szavak s a velők jelzett tárgyak között. Ezt 
mutatja különben már az is, hogy ugyanazon tárgyat a különböző 
nyelvekben más és más szó jelzi.

A nyelv pszichológiai természetére igazi fényt a gyermek beszédének 
megfigyelése derít.

Valamint a gyermeknek jólesik, hogy ujjait, kezeit és lábait önkény
telenül mozgatja, hasonlókép nyelvének, ajkainak, torkának működtetése is 
tetszik neki. Sokféle hangot és hangkapcsolatot ad ki, többször olyanokat is, 
melyeknek az ő környezete előtt jelentése van. Eközben saját hangját hallja is. 
Szoros asszociáció létesül saját hangja és beszédszerveinek ezzel kapcsolatos 
kinesztétikus érzetei között ; úgyhogy ha mástól ugyanazt a hangot hallja, e 
hanggal társulnak nála is a beszédszervek megfelelő mozgásai. Innen a 
gőgicsélő hangok gyakori, egyhangú ismétlése (bababa, átátá, dada stb.). 
Ez nem utánzás, hanem a gyermek spontán működése. A felnőttek beavat
kozása a beszéd fejlődésébe ezután következik be, és pedig az által, hogy a



gyermek spontán hangjaiból azokat, rnetyek a felnőttek nyelvében is előfor
dulnak, a gyermek előtt többször ismétlik és szavakká kombinálják, egyszer
smind a gyermeket ezáltal a hallottak ismétlésére serkentik. E nangok arti
kulációjának begyakorlásában a gyermek mindig ügyesebbé és határozottabbá 
•válik, mig a környezetre nézve jelentés nélküli hangokat lassankint elha
nyagolja s gyakorlat hiányában egészen elfelejti. Minthogy a gyermek bizo
nyos hangokat vagy hangcsoportokat állandóan bizonyos személyek, tárgyak 
vagy folyamatok jelenlétében hall, melyeket a felnőttek ama hangcsoportok
kal (szav akkal) jeleznek, lassankint a személyek vagy tárgyak és a hang
csoportok (szavak) között erős asszociációt alkot: a szavak előtte jelentést 
nyernek. Ha a szót hallja vagy kiejti, megjelenik előtte a vele összekapcsolt 
tárgy vagy személy képe ; viszont, ha az illető személyt v agy tárgyat látja, 
ennek nevét reprodukálja ; ha pedig valami után vágyik s így megjelenik 
előtte a kivánt tárgy képe, önkénytelenül is megnevezi. Lassankint a föl
nőttek beszédét önkénytelen utánozza, ha mindjárt tökéletlenül is ; fokozato
san megtanulja környezetének nehezebben kiejthető mássalhangzóit. A dolgok
nak maga is kezd nevet adni, a többi szó analógiájára új szóalakokat (gágá =  
liba, bú =  tehén, huhu =  kutya stb.) és szókapcsolatokat alkot, sőt monda
tokat is a maga módján (a kutya leugrott: t.utya — ë — appá). Átlag két éves 
korában már folyékonyan beszél.

A szavak jelentése függ azon érdeklődési iránytól s tapasztalattól, 
melyben a gyermek él. Az óra a gyermek előtt csak egy fényes és ketyegő 
valami : a hordár meg a levélhordó is katona ; a bicikli karika, melyen az 
ember ül ; az ágyúgolyó vaslapda, a léghajó nagy lapda, a gomba kis nap
ernyő ( V .  ö. 48. h). Minthogy a gyermek aránylag a tárgyaknak kevés, csak 
épen neki feltűnő tulajdonságát jegyzi meg, a szavakat sokkal tágabb érte
lemben használja, mint a meglett ember ; nála ugyanazon szó sokkal több 
tárgy jele, mint a fölnőttnél (a fákat és virágokat együttesen virágnak nevezi, 
sőt a tarka pillangó képét is virágnak mondja). Ä szavak jelentéskörében, 
viszonyításában, nyelvtani formáiban a gyermek lassankint teljesen alkalmaz
kodik környezetének nyelvéhez, bár ez a megegyezés soha sem tökéletes. 
Minden egyén nyelve megőrzi a maga sajátosságát szókincsében, sok szó 
jelentésárnyalatában és fordulataiban (a stilus egyénisége). A nyelv amellett, 
hogy a társadalmi (kollektiv) lélek műve, sohasem lehet az egy társadalmi 
közösséghez tartozóknál azonos. Minden nyelv voltakép számtalan egyéni 
nyelvnek nagyban és egészben megegyező sokasága. (Ebbinghaus). Gyakorlati 
célra, t. i. gondolataink közéleti közlésére a különféle egyének nyelve eléggé 
megegyező egyértelmű, mégis mennyi íélreértés és viszály származik a nyelv 
egyéni sajátságaiból. A tudomány számára a mindennapi nyelv ingatag, 
határozatlan jelentésű. Ezért törekszik a tudomány lehetőleg tökéletesen 
egyértelmű, ú. n. hyperindividuális formai nyelv alkotására ipl. a matema
tikában, kémiában). Viszont a nyelv művészetének s szépségének épen az 
egyéniség az örök forrása.

A szavak jelentése azonban többé-kevésbbé nem csak egyénenkint 
különböző, hanem korok szerint is változó. Minthogy átalakulnak a közös
ség tapasztalatai, szükségletei s érdeklődésének iránya, ezek szerint jelentés- 
változáson mennek át a szavak is. így a primitiv társadalom legfőbb bútor
darabja az asztal volt, innen az asztalt készítő mesterembert asztalosnak 
hívták ; ma már az asztalkészítés az asztalos munkájának csak kis töredéke, 
mégis aszía/o.snak hívjuk. Boycott eredetileg egy zsarnok ír jószágkormány
zónak volt a neve, kihez a munkások egymás közt kötött szerződésüknél 
fogva be nem szegődtek, úgy hogy kénytelen volt birtokáról távozni ; ma a 
bojkottálás szó minden hasonló munkásmozgalom neve. Julius (.aesar után 
cézárnak (Kaiser, császár) nevezzük a nagyobb inonarchákat. E példákban 
a szó jelentésének köre bővült. Ennek ellentéte a jelentés körének megszorí
tása, pl. mikor ernyőről beszélünk és csak az esernyő van eszünkben ; mikor 
a falusi ember azt mondja, hogy «bemegy a városba», a városon a szomszéd
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várost érti ; hasonlókép ha gázról beszélünk, majdnem mindig a világító- 
gázra gondolunk (v. ö. jelentésátvitelt, a metaforákat és metonimiákat).

Afázia-tünemények. A beszéd, mint láttuk, két elemből áll : a beszéd
szervek motorikus érzeteiből és akusztikus benyomásokból. Ha az agykéreg 
egyik motorikus része (a bal harmadik homloki tekervény) megsérül, az 
egyén hallja ugyan a hangokat, de képtelen a szókat újból mondani vagy 
hangosan olvasni. Ezt a jelenséget szónémaságnak v. motorikus afáziának 
nevezzük. Érdekes, hogy vannak olyan egyének, akik alig tudnak egy-egy 
szót kimondani, de dallamot a szöveggel együtt hiba nélkül elénekelnek. — 
Ha a hallás agycentrumai sérültek meg, az ember nem tudja fölfogni a szó
hangokat, nem érti a beszédet, ez előtte csak jelentésnélküli zörej (szósüket
ség =  szenzórikus afázia). Minthogy az olvasott szöveget a szóhangképek 
útján értjük meg, ha ezek elvesztek, legtöbbször elvesz az olvasás képesség» 
(cilexia), sőt az írás készsége is (agrafia). Ha az ilyen egyén az egyes betű
ket le is tudja írni, azokat szókká kapcsolni nem képes, mert a szavak írá
sához szóhangképek szükségesek. Lehet a szósüketség részleges is ; pl. a 
többnyelvű egyének egy-egy nyelvet nem értenek meg többé. Minthogy az 
anyanyelvet gyakoroltuk be legjobban, ennek egyes szavai maradnak meg- 
mind a szónémánál, mind a szósüketnél legtovább.

28. §. Gondolkodás és ismerés.

1. Vonaton ülünk. Egy sajátos hegyalakulat eszünkbe juttatja 
szülőföldünk hasonló táját, majd otthonunkat; ennek képéhez 
csakhamar egyes személyek képei kapcsolódnak, majd otthon félben- 
hagyott munkánkra gondolunk, s i. t., a puszta asszociáció vezet 
bennünket. A képsor egyik tagja a másikkal vagy hasonlóság, 
vagy érintkezés útján összefügg, de csak úgy, mint a láncszemek. 
Hiányzik ugyanis belőlük valami, ami minden taggal közös volna> 
ami valamennyiüket egy egj^ségbe zárná. Tarka változatosságban 
folynak le a képzetek egymásután. Ezzel szemben a képzetek azon 
lefolyását, midőn a sor egyes tagjai nem csupán asszociativ módon 
függnek össze, hanem egyszersmind tartalmuknál fogva egy ural
kodó képzet alá vannak rendelve, ennek mint egységes egésznek 
részei gyanánt jelentkeznek, gondolkodásnak hivjuk. Ha a mohácsi 
vészen gondolkodom, nem bizom magamat a képzetek épen föl
merülő árjára, hanem figyelmemet azon okokra fordítom, melyeket 
elégségeseknek tartok arra, hogy a nagy nemzeti katasztrófát elő
idézzék; összes gondolatom ekkor célzatosan magára a mohácsi 
vészre, mint egységes főgondolatra van irányozva. Viszont a fő
gondolat egy még magasabb rendű gondolatnak (pl. a magyar tör
ténelem korszakokra való beosztásának) lehet alárendelve, így a 
gondolatok egész rendszerét nyerjük. A könyveknek fejezetekre, 
szakaszokra, részekre való fölosztása nem egyéb, mint a bennünk 
kifejezett egységes gondolatrendszernek egy-egy főgondolat szerint 
való tagozása.

A gondolkodás eszerint az a lelki tevékenység, mely a kép
zeteket elemeikre bontja, egymással összehasonlítja és egymásra



vonatkoztatja, egyszersmind szándékosan egységgé kapcsolja össze. 
A gondolkodás tehát pszichológiai szempontból elemző és össze
tevő (analitiko-szintetikus), hasonlító és vonatkoztató tevékenység, 
mely föltételez ugyan asszociációkat, maga azonban nem puszta 
asszociáció, hanem inkább gondolatkapcsolatoknak önkénytes módon 
való alakítása.

A gondolkodásnak ez a munkája az emlékezeten és a figyel
men nyugszik. Gondolkodásunk tartalma ugyanis, az uralkodó 
centrális képzet s az ehhez egységesen kapcsolódó többi képzetek 
a múlt tapasztalatai, ha mindjárt ez előttünk nem is mindig vilá
gos. Gondolataink lefolyását tehát sok tekintetben már emlékeze
tünk meghatározza. Viszont tudatunk egy főgondolatra van irá
nyozva, s mindaddig, amíg e főgondolat tartalma alá az odatartozó 
képzetek kielégítően nem sorakoztak, tudatunk köre ilyen irány
ban szükül, vagyis a figyelem tevékenysége nyilvánul. Hogy a 
figyelem gondolataink egységes összefüggését fönntartsa, szükséges, 
hogy a főgondolatnak kellő érzelmi értéke legyen, azaz érdekeljen 
bennünket. Mihelyt a figyelem megszűnik, képzeteink lefolyása 
pusztán asszociatívvá és esetlegessé válik.

2. Mielőtt még az érzéki inger hatna reánk, sokszor már 
mintegy előre érezzük (anticipáljuk) hatását, mely a valóságban 
nemsokára tényleg megegyezőleg be is következik. Pl. ha látjuk, 
hogy valami reánk esik, még mielőtt érintene bennünket, már 
előre érezzük nyomását ; egy pillanat múlva, ugyanazon módon 
érezzük a valóságos hatást is. Amint ez a tünemény az érzéki 
élményekre áll, hasonlókép áll a gondolkozásra nézve is. Az objek
tiv külső világ eseményei ugyanazon módon történnek, ismételten 
azonos módon tapasztaljuk őket; gondolkodásunk tartalmának 
nagy része ilyen tapasztalatokból áll. Ezek alapján tehát megálla
píthatjuk, vájjon gondolataink megegyeznek-e előbbi vagy lehető 
tapasztalatainkkal. Ha megegyeznek, igazaknak tartjuk őket; ha 
pedig nem, ham isakul. Azt a lelki folyamatot, midőn olyan gon
dolatokat vagy gondolatkapcsolatokat alkotunk, melyeknek igaz
ságáról meg vagyunk győződve, ismerésnek nevezzük ; e folyamat 
eredményét pedig ismeretnek hívjuk. Minden gondolkodás célja az, 
hogy igaz gondolatokhoz jussunk s így a valóságos létet és törté
nést ismerjük meg. Avval a kérdéssel, mennyiben lehetséges ez, 
nem a pszichológia, hanem az ismeretelmélet foglalkozik. A pszi
chológia, mint konstatáló tudomány csak megállapítja, hogy az 
ismerésfolyamattal együtt jár az a meggyőződés, hogy ismerésünk
nek olyan történés felel meg, mely a valóságban lefolyik, teljesen 
függetlenül attól, vájjon megismerjük-e vagy sem. így meg vagyunk 
győződve arról, hogy a cseppfolyó testek a közlekedő edényekben 
akkor is egyenlő magasan állottak, a víz akkor is H2 O-ból állott, 
a Neptunus akkor is megvolt, mielőtt fölfedezte volna az emberi 
elme.
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Az ismerés eredetileg főkép gyakorlati érdekből fakadt, mint 
az élet fönntartásának egyik legfontosabb eszköze. Az első geonié- 
terek a földművelők voltak, kiknek föl kellett mérniök földjüket : 
az első aritmetikusok a kereskedők, az első asztronómusok a hajó
sok, az első zoológusok és botanikusok az állattenyésztők és föld- 
mívelők voltak. Az alkimia mint a haszon szempontjából nagy fon
tosságit aranyosinálás művészete volt a forrása a kémiának. A fej
lettebb kultúra tudományos munkájában már a közvetlen gyakor
lati alkalmazás másodrangú feladat ; az utóbbit egyébként nagy
részt a tiszta elméleti, ideális értékű kutatások alapozzák meg.

A gondolkodás természete nagyon különböző. Az öreg ember reálisab
ban, a fiatal fantasztikusabban gondolkodik. Az ifjúból ugyanis hiányzik a 
sok tapasztalat, lehetségesnek tart olyant, amit az öreg tapasztalatai alapján 
azonnal elvet. Azonfelül az öregebb ember reprodukciói kevésbbé önkényesek 
és szándékosak, a sok tapasztalat a gondolkodást szokásossá teszi. Egyébként 
a gondolkodásra való természetes készség egyénenkint változó. E készséget 
nevezzük értelemnek, okosságnak, intelligenciának. Ennek egyik tényezője 
ugyan a hű és tartós emlékezet, de csak mint a gondolkodás anyagának szál
lítója. Jó emlékezés sokszor párosul minimális értelmességgel.

Két emberre ug3ranegy feladatot bizunk. A feladat az első látszatra 
kivihetetlennek bizonyul. Az oktalan ember ezzel dolgát végezve, távozik. 
Az okosabbik keresi a feladat célját, hasonló esetekre gondol, a kivihetetlen
ség okait fürkészi, a föltételeket változtatni próbálja, a lehetőségeket újra 
meg tijra végiggondolja, végre a célhoz vezető eszközt megtalálja. Ezt gon
dolkodása mozgékonyságának, vagyis annak köszönheti, hogy oly távolfekvő
nek látszó körülményekre is gondol, melyekre a kevésbbé gondolkodó ügyet 
sem vet. Az ostoba embert szűk látókör, a lelki koncentráció hiánya, s a 
reprodukcióknak mindig ugyanazon, megmerevedett formában való lefolyása 
jellemzi ; ellenben a figyelmes körültekintés, a gondolkodás mozgalmassága és 
egy uralkodó gondolathoz vagy egységes célhoz való egyidejű ragaszkodás 
az okosság jele.



AZ ÉRZELEM PSZICHOLÓGIÁJA.

29. §. Az érzelmek és fölosztásuk.

Tudatállapotaink nem folynak le teljes közömbösségben egy
másután. Érzeteinkkel, szemléleteinkkel, képzeteinkkel, gondola
tainkkal, egyszersmind akaratfolyamatainkkal együtt jár az, hogy 
velük kapcsolatosan kellemesen, vagy kellemetlenül érezzük ma
gunkat, azaz eme élmények tetszenek, vagy nem tetszenek, többé- 
kevésbé gyönyörködünk bennük, vagy fájdalmat érzünk. Tudat- 
(íllapotainknak azt a mozzanatát, melyben élményeink kellemes 
eayy kellemetlen volta, nyilvánul, érzelemnek nevezzük. Amíg tehát 
a szemlélet és képzet mindig a külső világhoz tartozó, valami 
objektiv vonásról értesít bennünket (színről, hangról, tárgyakról 
stb.), addig az érzelem azt fejezi ki, hogy ez objektiv vonások mikép 
hatnak reánk, kellemesen vagy kellemetlenül érintenek-e bennünket? 
Az érzelem mintegy a tudat szubjektív visszahatása az élmények 
tartalmára, erősségére, lefolyására és összefüggésére. így a cukor 
íze, a virág illata, a zongora egy akkordja, a szivárvány szemlé
lete jól esnek nekünk, kellemes visszahatást váltanak ki belőlünk. 
Ellenben a keserű orvosság, a rothadó test szaga, a metsző sivítás, 
a rikító ruha nem tetszenek, kellemetlen érzelemmel járnak.

Az érzelmeknek kiváló jelentősége értékjelző szerepükben 
rejlik. Vájjon mit ér nekünk valami s mit érünk saját magunknak, 
az érzelmek mondják meg nekünk. Mit tartunk szépnek s mit rút
nak, milyen akaratot s cselekvést ítélünk jónak s milyent rossznak : 
az érzelmek jelzik számunkra. Minden érték forrása e világon az 
érzelem, mert csak ez kölcsönözhet valaminek értéket, ez érték
mérője a dolgok ránk való kellemes vagy kellemetlen hatásának, 
boldogságunknak és boldogtalanságunknak.

Az érzelmeknek határtalanul sokféle faja van. Minthogy pedig 
az érzelmeket mint lelki elemeket inkább csak átélhetjük, semmint 
leírhatjuk, szigorú osztályozásuk lígyszólván lehetetlen. Általában 
két fő gyűjtőnév alá foglalhatjuk őket : gyönyör és fájdalom. Még 
nehezebbé teszi az osztályozást az a körülmény, hogy az egyéni 
különbségek az érzelmeknél még sokkal nagyobbak, mint az érze
teknél és szemléleteknél. Az érzelmek tipikus formáit úgy állapít
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hatjuk meg a legegyszerűbben, ha az érzelmeket azon lelki folya
matok szerint csoportosítjuk, melyekkel kapcsolatosak.

Eszerint vannak olyan érzelmek, melyek az érzéki érzeteket 
kisérik (érzéki érzelmek) s vannak olyanok, melyek bonyolultabb, 
magasabb rendű lelki folyamatokkal kapcsolatosak ; és pedig vagy 
gondolatokkal, ismeréssel (értelmi v. logikai érzelmek), vagy olyan 
tudatállapotokkal, melyek a szépre és rútra vonatkoznak (esztétikai 
érzelmek), vagy olyanokkal, melyekben a cselekvések jó vagy rossz 
természetére nézve foglalunk állást (erkölcsi v. etikai érzelmek). 
Ez sem tökéletes osztályozás, mert a fölosztás egyik tagja nem 
zárja ki teljesen a másikat (pl. az érzéki érzetek is lehetnek eszté
tikai jellegűek), de az érzelmek tipikus alakjai ez osztályozás 
alapján mégis kellően csoportosíthatók.

30. §. Érzéki érzelmek.

Testünkben állandóan két ellentétes folyamat megy végbe : a 
bomlás és megújulás folyamatai. Testünk állandóan bomlásban 
van ; de eszünk, iszunk és alszunk s így megújítjuk erőnket. Az 
élet épen azt jelenti, hogy testünk fönntartja magát azon erőkkel 
szemben, melyek bomlását okozzák ; az élet a bomlási és meg
újulási folyamatok egyensúlyozódását jelenti. A külső világ folyton 
hat reánk a maga ingereivel. Ha ezek szervezetünk imént jelzett 
működéseinek javára vannak, kellemeseknek érezzük őket; ellenben 
ha károsak, kellemetleneknek. Az érzéki érzelem tehát érzeteinknek 
önfenntartásunkra vonatkozó értékéről értesít bennünket. Ebben áll 
az érzelem nagy biológiai jelentősége. Az érzelmek szervezetünk
nek mintegy őrei. Ami gyönyört okoz, ahhoz szervezetünk ragasz
kodik, ami pedig fájdalommal jár, azt iparkodik távol tartani. Az 
állatnak és a gyermeknek az érzelem a legfőbb vezére önfenntar
tásában; eszik, iszik, mozog, játszik, amíg kellemes neki.

Természetesen a bonyolultabb életföltételek finomabb, jobban 
alkalmazott visszahatásokat követelnek. Az érzelem később nem 
egyedül vezérel bennünket visszahatásainkban. A gondolkodás meg
ismerteti velünk az épen beható inger jövendő következményeit is. 
Ezért az egjrelőre kellemetlen érzelmeket kiváltó ingereket is 
hatni engedjük, hogy később gyönyört okozzanak és távol tartjuk 
a pillanatnyi gyönyört okozó ingereket, hogy kikerüljük a később 
bekövetkező fájdalmas következményeiket. Gondolkodásunk nem 
engedi azt, hogy a jövőt feláldozzuk a jelennek. Sokszor ártalmas 
az, ami egyelőre gyönyört okoz. De amint a hőmérő is csak a 
jelen hőmérsékletet mutatja, hasonlókép az érzelem is az ingernek 
csak jelen biológiai értékéről tudósít bennünket. Vannak pl. jóleső, 
kellemes mérgek, de ezek is eleinte fokozzák az életműködést ; csak 
mikor a testben szétterjedtek, nyilvánítják káros tulajdonságaikat.
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Az érzettel kapcsolatos érzelmek, melyeket érzethangulatnak 
is hívnak, mindenekelőtt függnek az érzet erősségétői. Van egv 
maximális határ, melyen túl az érzet kellemetlen érzelemmel 
(hangulattal) jár, mint fájdalom nyilvánul (vakító fény, nagy nyo
más vagy szorítás, rendkívül erős hang, forróság, hideg). Általában 
a középszerű, mérsékelt erejű érzetek kapcsolatosak kellemes érze
lemmel (mérsékelt erejű fény, hang; csiklandozás, langyos fürdő). 
Mennyire befolyásolja az érzettel járó érzelmet (érzethangulatot) 
az érzet minősége, eléggé mutatja az, hogy pusztán a minőség 
alapján, tekintet nélkül az erősségre, egyes érzeteket kellemeseknek, 
másokat kellemetlennek mondunk (az édes kellemes, a keserű kel
lemetlen. az ibolyaillat kellemes, a dögszag kellemetlen). Az érzet 
erősségének azonban megvan itt is a maga jelentősége. Ugyanaz 
a szag u. i., mely koncentráltan a legkellemetlenebb, kellően 
hígítva illatszerül szolgál ; keserű vagy savanyú íz csekély inten
zitás mellett kellemes.

Ha az egyes érzetterületeket összehasonlítjuk, azt találjuk, 
hogy annál erősebb a velük kapcsolatos érzelem, minél kevesebb 
ismeretét adjál■ az érzetek annak a dolognak, melyből az őket 
kiváltó ingerek kiindultak. Az ízlés és szaghis erős gyönyörrel 
vagy fájdalommal van összekötve, de aránylag az ezen érzeteket 
okozó tárgyak ismeretéhez csak határozatlan adalékkal szolgál. 
A látási és hallási érzetek azonban, melyek a külső világ meg
ismerésére nézve a legfontosabbak, gyakran minden kisérő érzelem 
nélkül látszanak föllépni s csak nehezen határozható meg a velük 
kapcsolatos érzelem. A látásnál és hallásnál ugyanis elsősorban 
az a fontos, vájjon a benyomások mit jelentenek, érzelmi értékük 
legtöbbször csak külön figyelem útján válik tudatossá. Azért jelentős 
az érzetek ismerésértékének és érzelemerősségének ezen viszonya, 
mert így az ismerésre nézve legliasznavehetőbb érzéki benyomá
saink (látás és hallás) a legkevésbbé vannak kitéve az erős érze
lem által okozott zavaroknak, sokkal tisztábban (objektivebben) 
jelentkezhetnek, mint a szag- és ízérzetek.

31. §. Értelmi (logikai) érzelmek.

Azokat az érzelmeket, melyek az okok nyomozását, az igaz
ság földerítését, általában a megismerést s gondolkodást kisérik, 
értelmi (intellektuális) vagy logikai érzelmeknek hívjuk. Az igazság 
kutatása, szellemi látókörünk tágulása gyönyört okoz ; a gondol
kozás megakadályozása ellenben, vagy a gondolkodás elégtelen
ségének tapasztalása (hogy t. i. szellemi erőinkkel célt nem érhe
tünk) fájdalommal jár. Ha gondolkodásunk, szellemi munkánk a gon
dolatok összefüggésére és egységére vezet, gyönyörérzelmek kelet
keznek ; pl. tanulás alkalmával, vagy egy fölfedezésnél, mely



valamely jelenségcsoport összefüggésére fényt derít. A szellemi 
munka nyújtotta gyönyör annál intenzívebbé válik, minél többször 
és mélyebben elégítjük ki ismerésvágyunkat a tudomány forrásai
nál. Ezen állandó gyönyörrel az érzéki élvezetek múló öröme össze 
sem hasonlítható.

A monda szerint Pythagorasnak öröme, mikor a róla nevezett tételt 
föltalálta, akkora volt, liogy hekatombát áldozott. Archimedes hosszas töp
rengés után fürdés közben találta föl a fajsúl}' meghatározásának módját. Ez 
annyira megörvendeztette őt, hogy az utcákon keresztül mezítelenül szaladt 
haza, miközben kiáltozta: «Megtaláltam! megtaláltam!»

Gondolkodásunknak megvannak a maga formai föltételei ; ha 
ezeknek eleget teszünk, ez jól esik nekünk. Az evidencia átélése 
(érthetőség, áttekinthetőség) gyönyörrel, hiányának tudata fájdalom
mal tölt el bennünket.

Lelkűnknek a világ megismerésére irányuló törekvését tudás
vágynak nevezzük, melynek kielégítése az igazság érzelmét váltja 
ki. Ha gondolataink meg nem egyeznek tárgyukkal, az ellent
mondás, kételkedés, következetlenség kinos érzelme lép föl. Az 
emberi haladás egyik fő hajtóereje mindenha az ellentmondás fáj
dalmas érzelme volt (fermentum cognitionis).

Az értelmi érzelmek közé sorozhatjuk a csodálkozást is. Ez 
akkor keletkezik, ha valamely új tüneményt nem tudunk bele
illeszteni tapasztalataink körébe, a világról eddig megrajzolt ké
pünkbe. A gyermekkorban még a félelem érzelme is belevegyül a 
csodálkozásba, mert a gyermek mindazt, ami új, idegen, hajlandó 
ellenségnek tekinteni. Ezt a félelemmel vegyes csodálkozást a 
tudásvágy lassankint elméleti csodálkozássá fejleszti : a csodált 
tüneményt közelebbről is megszemléljük, máskor is érdeklődünk 
iránta, többször gondolkodunk rajta. Platón és Aristoteles szerint 
épen a csodálkozás (to ftaogaCstv) a filozofálás kezdete.

Formai érzelmek. Az érzéki benyomások és a gondolatok nemcsak tar
talmuknál fogva kapcsolatosak érzelemmel, hanem lefolyásuknak (menetüknek ) 
módja is lehet érzelmek forrása. így ha valamire vágyunk vagy törekszünk, 
tudatunkat egészen azon vágy, ill. törekvés célja tölti el, vágyunknak, törek
vésünknek kielégítését várjuk (várakozás érzelme): ha a kielégítés sokáig késik, 
a tűr elmetlenség érzelme fog el bennünket. Viszont ha a várt benyomás vagy 
képzet nem következik be, csalódást érzünk; váratlan megjelenésük a megle
petés érzelmét kelti. Azt a lelki állapotot, midőn a várt képzet teljesülése 
nem bizonyos, de azért többé-kevésbé erősen várjuk bekövetkezését, a remény 
érzelmének hívjuk. Ha képzeteink lefolyása nagyon lassú, vagy tartalmuk a 
többszöri ismétlődés miatt nagyon megszokottá vált s így tudatunk nincsen 
kellően foglalkoztatva: az unalom érzelme ébred föl bennünk. Az itt felsorolt 
érzelmeket formai érzelmeknek nevezzük.
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32. §. Esztétikai érzelmek.

1. Már az érzéki, különösen látási és hallási benyomások 
(egyes szinek és hangok, szincsoportok és hangcsoportok) kapcso
latosak elemi esztétikai érzelmekkel, azaz kellemeseknek, sőt szé
peknek találjuk őket, anélkül, hogy egyébként valamit jelentenének 
számunkra. Az egyes színeknek minőségük szerint más és más a 
hangulati velejárója. A vörös, narancs és sárga ingerel, a kék és 
viola lehangol, a zöld nyugodt örömet okoz. Goethe a vöröstől 
zöldig terjedő szineket plusz-, a zöldtől a violettig találhatókat 
minusz-színeknek nevezte el ; amazok izgató, emezek lehan
goló és megnyugtató hatásúak. Ha a fény erőssége csökken, a szín 
izgató ereje is megfogyatkozik. A színteltséy foka szintén befolyá
solja a színnel járó érzelmet. Csekélyebb színteltséggel kisebb 
erejű érzelem jár. Pl. a vörös szín már nem oly izgató, ha telt- 
sége annyira csökken, hogy rózsaszínné változik ; a sötétviola 
még szomorú komolyságot kelt, de ha teltsége lilává mérséklődik, 
a szelíd ábrándozás színévé válik. Az érzelem szempontjából nagyon 
fontos még a színek kombinációja. A harmónia érzelmét leghaté
konyabban az ellentétes (kiegészítő) színek váltják ki (vörös-zöld, 
narancs-kék, sárga-violett).

Nemcsak a színek, hanem az alakok is szépérzést válthat
nak ki ; a grafikus és plasztikus művészetek hatása épen ezen 
alapul. Ezen elemi esztétikai érzelmek keletkezésében a szemlé
lettel járó izomérzeteknek nagy szerepük van (v. ö. 25.1.) Egy geo
metriai díszítés akkor tetszik, ha körvonalait mérsékelt erejű, átlag 
könnyű szemmozgással kisérhetjük. Ellenben ha szokatlan szem
mozgatást kíván, kellemetlen, mert több sikertelen kísérletet kell 
tenni az alak fölfogására erős izomérzetekkel kapcsolatban. Begya
korlás után esetleg a szokatlan alak tetszetősnek tűnik fel. A szim - 
metria tetszik, mert egyformán lefolyó szemmozgást kíván; bizo
nyos formák ugyanis egyenlő távolságokban ismétlődnek. Ellenben 
az aszimmetria kellemetlen, mert új alkalmazkodást követel. Kü
lönben a szimmetria is csak akkor hat esztétikailag, ha nagyobb 
számú vonal vagy alak van szimmetrikusan elhelyezve. Egy puszta 
kör vagy négyzet esztétikailag közönyös, ellenben a csillagforma 
gyakran alkalmazott dísz.

Sok kísérletet végeztek az egyszerű formák esztétikájára nézve. Egy
szerű alakokat (kereszteket, elipsziseket, háromszögeket) mutattak be úgy, 
hogy az arány alakról alakra változó volt. A kísérleti személynek arra a 
kérdésre kellett válaszolni, vájjon melyik sorozat tetszik legjobban. Az 1 : 1 
arány (szimmetria) tetszett legjobban, továbbá az 5:8  arány, az ú. n. arany- 
metszés (aurea sectio).

Az egyes hangokkal is kapcsolatosak elemi esztétikai érzel
mek. A mély hangok a komolyság, ünnepélyesség, méltóság, gyász
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hangjai, a magas hangok az öröm, vidámság, tréfa kifejezői. 
A hangokkal kapcsolatos érzelem minősége a hang magasságúit 
és erején kívül legjobban színezetétől függ, melyet az egyes hang
szerek anyagi összetétele és szerkezete határoz meg. A fuvola lágy, 
epedő s bánatos, a trombita harcias és víg, az orgona komoly és 
ünnepélyes, a zongora és hegedű a legváltozatosabb érzelmek ki
fejezője. — Két vagy több hang együtthangzása sokszor kellemes 
(konszonancia) ; így, ha a hangok egymással az oktáv, kvint, 
kvart, nagy és kis tere viszonyában állanak. Minden más inter
vallum többé-kevésbé kellemetlen (disszonancia). A konszonanciá- 
nak és disszonanciának különféle fokai vannak. -— A hangok esz
tétikai hatásának egyik főtényezője még a ritmus, azaz a hangok 
lassúbb vagy gyorsabb szabályszerű váltakozása (v. ö. 21. L). A ritmus 
az alakok esztétikájában a szimmetriának felel meg.

2. Az érzéki benyomásokhoz fűződő esztétikai érzelmek 
sokkal gazdagabbak, ha a benyomásokhoz azonnal emlékképek 
(képzetek) kapcsolódnak. A legarányosabb arc, a legszabályosabb 
fej is kellő hatás nélkül marad, ha kifejezéstelen. Képzeteink ele
venítik meg a formákat, töltik meg őket tartalommal s teszik őket 
befejezettekké. Egy természeti jelenség vagy műalkotás, mely kép
zeletünket foglalkoztatja s arra indít, hogy az alkotó gondolatát 
könnyen és hirtelen kövessük, sokkal gazdagabb és erősebb eszté
tikai érzelmet vált ki, mint a puszta hang vagy színcsoport. Ezen 
esztétikai érzelmek tehát vegyesen érzéki és értelmi érzelmek, mert 
a természeti v. művészeti tárgyak egyrészt érzéki alakjuknál, más
részt szellemi tartalmuknál fogva keltik fel bennünk őket.

Sokszor azon tárgyak, melyeket eleinte szépeknek tartottunk, 
lassankint közönyössé válnak előttünk. A szép forrása ugyanis első
sorban bennünk van s nem a tárgyban rejlik. Mikor az egyik ember 
valamely tárgyat szépnek, a másik közönyösnek vagy épen rútnak 
tart, ezáltal a tárgy maga nem változik meg, csak a szemlélő érzelme 
változik. Minél több emlékkép, gondolat kapcsolódik valamely mű
alkotáshoz, annál kevésbbé tompul el a szemléletével kapcsolatos 
érzelem, annál később válik közönyössé. A műélvezésnek mindig 
új forrását pillantjuk meg benne, gazdag tartalma nehezen merít
hető ki. Az esztétikai érzelmek magasabb fajai főkép a tartalom
hoz fűződnek.

Az esztétikai érzelmek egyik legfőbb jellemző sajátsága az 
érdeknélküliség. Az esztétikai érzelmek egyik föltétele, hogy az 
élet szolgálata alól fölszabaduló működésekre vonatkoznak. Az íz- 
és szagérzeteknek nem tulajdonítunk esztétikai értéket, mert az 
élet közvetlen érdekeitől nem függetlenek ; ellenben a hangot és 
színt már szépnek tartjuk.

Nemcsak a természetben találjuk a szépet, hanem igyekszünk magunk 
is megvalósítani. Azt a tevékenységet, mely a szép megvalósítására irányul, 
művészeinek nevezzük. A művészet pszichológiai forrását Schiller, majd
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Herbert Spencer (18:20—1903) a játékösztönben kereste. Az utóbbi szerint az 
élet- és fajfönntartás nem köti le az összes erőket s minthogy a szervek hosz- 
szabb ideig tétlenek maradnak, rendkívüli készség támad bennük a tevé
kenységre; így saját komoly élettevékenységüket utánozzák : játszanak. A játék 
a nyugvásra kárhoztatott erőknek érdeknéíküli céltalan gyakorlása. A macska 
gombolyagkergetése, a kutya nekiiramodása a képzeleti zsákmány után ősi 
vadásztevékenységük megújulása. A gyermekek játékaikban a nagyok mun
káját utánozzák, harcias játékaikban bizonyos módon rabló ösztöneiket elé
gítik ki. A művészet azonban nem tekinthető keletkezésében pusztán a játék 
evolúciójának; sok más tényező is (utánzás, tetszelgés, az istenek és ősök 
kultusza stb.) közbejátszott kifejlődésében.

A művészi alkotás pszichológiájára nézve v. ö. 20. §.

33. §. Erkölcsi (etikai) érzelmek.

I. Az erkölcsi (etikai) érzelmek akkor keletkeznek, amidőn a 
magunk vagy mások cselekedeteit a jó szempontból megítéljük. A jó 
cselekedet fölött való örömet, a rossz cselekedet miatt érzett fáj
dalmat erkölcsi érzelemnek nevezzük. Ez érzelmek felölelik az em
ber akaratának és cselekvésének egész területét s az akarat és 
cselekvés helyeslésében vagy helytelenítésében nyilatkoznak aszerint, 
amint azok megegyeznek vagy ellenkeznek az erkölcsi törvényekkel 
és eszményekkel. Az egyesek akarata és az erkölcsi eszmény között 
való harmónia vagy diszharmónia az erkölcsi helyeslés vagy a 
helytelenítés érzelmének s ezek sokféle fokozatának forrása. A he
lyeslés megcsodálássá és lelkesedéssé emelkedhetik, a helytelenítés 
erkölcsi fölháboroclássd és irtózottá fokozódhatik.

Általánosságban azon cselekedeteket tartjuk jóknak, melyek 
a társadalom javára és saját helyesen értett javunkra szolgálnál-; 
s azokat rosszaknak, melyek a magunk javát a társadalom kárára 
célozzák. Kezdetleges kulturközösségben csak a cselekvést Ítéli 
meg fáz ember; csak a fejlettebb társadalomban alakul ki azon 
erkölcsi Ítélkezés, mely az egyes cselekvéseket csupán akkor érti 
igazán, ha a cselekvő célját és motívumát ismeri. Akármilyen a 
cselekvés kimenetele, az egyén társadalmi hasznos vagy káros 
voltát céljai és érzülete határozza meg. Nem a cselekvés szerint, 
hanem azon lelkűiét szerint, melyből keletkezik a cselekvés, tör
ténik az erkölcsi megítélés, helyeslés vagy helytelenítés. Az evvel 
kapcsolatos erkölcsi érzelmekben nyilvánul meg legvilágosabban az 
egyéniség értéke, belső ereje.

Az Ítélkezés mértéke saját erkölcsi tudatunkban van. Ha az 
ember a saját akaratára és cselekvésére alkalmazza ezt a mértéket, 
erkölcsi tudatát lelkiismeretnek hívjuk. A lelkiismeret mint érté
kelő a cselekvés előtt tanácsol, int és figyelmeztet, utána dicsér, 
vigasztal, vagy dorgál (a lelkiismeret furdalása, aggodalmas nyug
talansága). Tág, alvó, néma lelkiismeretről akkor beszélünk, ha az 
erkölcsi érzelmek kellő alkalommal nem jelentkeznek azonnal ;
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ellenkező esetben élénk, éber vagy gj'öngéd lelkiismeretről szólunk. 
A lelkiismeret, mint saját akaratunkat s cselekvéseinket értékelő 
erkölcsi érzelmek összege jórészt eredeti öröklött lelki dispoziciónk- 
tól, neveltetésünktől, a társadalmi környezet hagyományos erköl
csétől stb. függ.

Az erkölcsi érzelemnek sokféle formája van. Ilyen a. jog érzés. 
Ez azt követeli, hogy az emberi személy méltóságát és igazságos 
igényeit szabad tevékenységében sem magunknál, sem másoknál 
senki meg ne sértse. A jogérzés forrása akaratunknak és cselek
vésünknek a jog eszméjével, vagyis az emberi személy helyes 
tiszteletével való megegyezése vagy ellenkezése (v. ö. a jogérzés 
keletkezését a gyermekek játékában).

Az erkölcsi megelégedettség érzelme hat át bennünket, ha 
munkánkat elvégeztük, viszont nyugtalanság, elégedetlenség, ha 
elmulasztottuk. A magunk s a társadalmi közösség iránt való köte
lességünkre vonatkozó erkölcsi érzelmet kötelességérzésnek hívjuk.

2. Nemcsak a cselekvések bírálatával kapcsolatos érzelmeket 
hívjuk erkölcsi érzelmeknek, hanem tdgcibb értelemben egyéb ér
zelmeket is.

Azt az érzelmet, mikor mások fájdalma vagy öröme ben
nünk is hasonló lelkiállapotot kelt, részvétnek nevezzük. Együtt 
örvendünk az örvendőkkel és sírunk a sírókkal. A részvét ereje 
attól függ, vájjon voltunk-e már hasonló helyzetben, volt-e már 
részünk hasonló örömben vagy fájdalomban, vagy ha ez nem tör
tént, elég élénken tudjuk-e képzeletünk segítségével embertársunk 
jó- vagy balsorsába belegondolni magunkat? Eleinte inkább csak 
a rokonság vagy barátság által hozzánk kapcsolt személyek iránt 
érzünk részvétet, fokozatosan azonban teljesen idegen emberek 
örömében és bánatában is osztozkodunk.

Azon érzelem, melyet szeretetnek nevezünk, nagyrészt a rész
vét érzelme. A szeretet nemcsak egyes egyénekre, hanem a társa
dalmi közösségekre (család, szülőhely, haza, emberiség) is irányul
hat. Örvendünk a haza virágzásán, szomorkodunk balsorsán, érde
keiért áldozatokra is készek vagyunk. Mindez érzelmeket összefog
lalóan hazaszeretetnek (patriotizmus) nevezzük.

A részvét érzelmének ellentétei az irigység és káröröm. Az 
előbbi az együttöriilés hiánya, sőt a mások sikerén vagy szerencséjén 
való bánkódás ; az utóbbi a mások szerencsétlenségén való gyönyör
érzelem. Az olyan akaratot, melynek célja a más (alter) java, 
altmisztikusnak, az olyant pedig, melynek célja saját énünk (égn) 
java a más rovására is, egoisztiknsnak nevezzük.

A részvétérzelmeknek jelentőségét eléggé mutatja az, hogy 
rajtuk nyugszik az egész társadalmi élet. Nemcsak lehetővé teszik, 
hanem megszépítik s megnemesítik az emberiség társas együttlétét. 
A részvétérzelmek egyesítik az embereket, nélkülük a társadalom 
meg nem állhatna, a közös munkán alapuló kultúra ki nem fej-
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hítésének, az önfeláldozásnak, az emberbaráti intézményeknek.

Sokszor nem tudjuk megokolni mások iránt való vonzódá
sunkat, vele való együttérzésünket. Ezt az érzelmet rokonszenvnek 
(szimpátia) hívjuk. Ellentéte a meg nem okolható idegenkedés, 
a részvét indokolatlan hiánya : ellenszenv (antipatia). A rokon- és 
ellenszenvnek is megtalálhatjuk azonban okát tudatunk hátterében 
(homályos képzeteinkben, velünk született dispoziciónkban, azaz ter
mészetünk bizonyos irányban való hajlamában vagy idegenkedésé
ben). Valakit pl. első látásra megkedvelünk, vonzódunk hozzá ; 
később ennek okát abban találjuk meg, hogy egy rokonunk vagy 
barátunk hasonlít a megkedvelt személyhez. Hasonlókép valamely 
ellenségünkhöz hasonló arctól azonnal önkénytelenül idegenkedünk. 
A rokon- és ellenszenv sok igazságtalanság forrása.

3. Mindnyájan a társadalom nagy szervezetének tagjai vagyunk ; 
mint ilyeneknek megvan a társadalomban a magunk helye és tevé
kenységi köre, ennélfogva többé vagy kevésbé értékesek vagyunk. 
Saját személyes értékünk érzelmét önérzetnek nevezzük. Az önérzet 
főkép a bátorságban és önbizalomban nyilvánul. Az igazi önérzet 
mint személyes értékünk helyes megbecsülését kisérő érzelem sze
rénységgel és alázatossággal kapcsolatos. Egyéniségünk túlbecsü
lését a szerénytelenség és kevélység érzelme kiséri. Önérzetünk 
egyébként egész lelki mivoltunkat befolyásolja, minden tevékeny
ségünkben megnyilatkozik, mindig ríj munkára késztet.

Tágabb értelemben az erkölcsi érzelmekhez számíthatjuk 
még a türelem, tisztelet és hála érzelmeit s ezek kimeríthetetlen, 
a nyelv útján ki nem fejezhető árnyalatait. A nyelvnek ugyanis 
aránylag kevés szava van az érzelmek jelzésére, mert a nyelv 
kezdettől fogva inkább a külső világ tárgyainak megnevezésére 
szolgált. Csak a kultúra fejlődésével, az érzelmek finomodásával s 
elkülönülésével kapcsolatban tért nagyobb mértékben a figyelem az 
érzelmekre s nyertek ezek megkülönböztető neveket. Öröm, hála, 
remény stb. az érzelmek egész osztályát foglalják magukban, 
melynek egyes árnyalatait sokszor nem egy szóval, hanem csak 
hosszasabb körülírással fejezhetjük ki.

4. Az erkölcsi érzelmekkel közeli rokonságban van a vallásos 
érzelem. Ennek lényeges elemei : az Istentől való föltétien függés
nek, a félelemnek és tiszteletnek, a csodálatnak és megadásnak, 
meg a szeretetnek érzelmei, másrészt az áhitat, a belső odaadás és 
nyugalom, a hála. bizalom, remény és alázat élményei. A vallásos 
érzés ama meggyőződésnek kísérője, hogy az ember és ez a világ 
legbensőbb vonatkozásban áll egy érzékfölötti lénnyel, amelyben 
eszményeink megvalósulnak s amelyben földi értékeink abszolút 
biztosítékot nyernek: az örök, végtelenül bölcs és jó Istenben. 
Csakis egy ilyen lény eszméje tudja kielégíteni az emberi szív 
tökéletesség után való vágyát (v. ö. az ószövetségi zsoltárokat).

K o m is  G '/.:  A pszichológia és logika elemei.
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34. §. Az érzelmek lefolyása és kapcsolata.

1. A magukban legpompásabb sziliek nagyon diszharmonikus 
képet, a magukban teljesen közönyös alakzatok kellően rendezve 
elragadó díszletet alkothatnak. Egy zenemű nem csupán egyes 
hangjainak kellemes hangzása miatt szép, hanem ezek harmóniája 
és melódiája által; az utóbbiak szintén nem elszigetelten, a maguk 
különségében váltanak ki erősebb esztétikai érzelmet, hanem össze
tételükben, ritmusukban, egész szerkezetükben. Látható ebből, hogy 
az érzetek, szemléletek, képzetek nem csupán saját tartalmuk útján 
kapcsolatosak érzelemmel, hanem egyszersmind egymáshoz való 
vonatkozásaik (szimultán és szukcesszív kapcsolataik) útján is. 
E vonatkozás-érzelmek közül a legfontosabb az egység érzelme : 
bizonyos tartalmak sokfélesége már pusztán az által is kellemes, 
hogy az egyes tartalmak különféleségük dacára valami szempont
ból egy egészbe kapcsolódnak, egységet alkotnak, mely az egyes 
tagok különállóságát megszünteti. A különfélének ez az egysége
sítése jól esik; ellenben az egyes szemléletek vagy képzetek tarka, 
összefüggéstelen sokasága zavaró és kínzó hatást kelt. Az olyan 
egység pedig, mely túlságosan egyszerű és tagolatlan, unalmas. 
Azon szemléletek és képzetek sokfélesége kapcsolatos igazi gyö
nyörrel, melyben a kisebb egységek nagyobb egységekbe vannak 
foglalva, ezek még nagyobbá s. i. t. (pl. egy gótikus palota homlok
zata, szimfónia, dráma, regény, díszkertek).

2. Jelentős szerepe van az érzelmek keletkezésénél az 
asszociációnak. Előbbi tapasztalataink .emlékképeit belevisszük a 
tárgyakba és folyamatokba s így az egyes emlékképekhez kapcso
lódó kellemes vagy kellemetlen érzelem is átszármazik a hozzájuk 
hasonló tárgyakra ; ezáltal az emlékképeket fölkeltő dolgok érzelmi 
hatása igen gazdaggá válik. Petőfinek jobban tetszett az alföldi 
róna, mint a kies felföld, mert a végtelen róna szemléletével 
egyszersmind a szabadság, korlátlanság gondolata kapcsolódott lelké
ben ; minthogy az Alföld rónáját a szabadság szimbólumának 
tekintette, a róna szemlélete ugyanolyan érzelmet keltett benne, 
mint a szabadság eszméje. Az optikai halás szempontjából majd
nem azonos, akár vért látunk folyni, akár vörös festéket ; az előbbi 
mégis asszociáció útján (pl. a test metszésére gondolunk) kelle
metlen érzelmet vált ki, míg az utóbbi közönyös marad. Egy acél 
darab érzelmi szempontból nem érint bennünket, de egy éles kés 
fenyegető kézben megremegtet, mert a testi sértés gondolata 
asszociálódik.

Az asszociált képzetektől fölkeltett érzelmek többszörös ismét
lődés esetén annyira előtérbe lépnek, hogy az illető benyomás az 
érzelmeket akkor is kiváltja, ha már az érzelmeket keltő emlék
képek nem is asszociálódnak. Ezáltal bizonyos tárgyakhoz olyan
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érzelmek tapadnak, melyek eredetileg egyáltalán nem voltak kap
csolatosak velük. Egy hely, ahol egyszer fájdalmas élményünk volt, 
kellemetlen előttünk, jóllehet ama rosszul eső élményről teljesen 
megfeledkeztünk. Bizonyos ételeket nem szeretünk, bár már egy
általán nem emlékezünk kellemetlen izükre. Az emlékkép eltűnése 
után tehát az érzelem megmarad és az egyébként már közömbös 
tárgy szemléletéhez kapcsolódik. Ez az érzelem különösen erősödik, 
ha több emlékké]) támogatja. A pénzhez kapcsolódó gyönyör nem 
magát az ezüst vagy arany darabot mint olyant illeti, hanem azon 
számtalan kellemes javakat, melyek rajta megvásárolhatók. Az 
utóbbiak képzetei nem tódulnak a tudat előterébe, hanem a velük 
kapcsolatos kellemes érzelmek lassankint magához a pénzhez 
tapadnak. A fösvénynél a kellemes érzelem már a pénzre, mint 
olyanra ruházódik át.

3. Saját tudatunk tartalmának analógiájára a dolgokat érzés
sel, gondolkodással, akarattal töltjük meg, lelkessé tesszük őket, 
énünket a tárgyakba beleérezzük. így értjük meg az állatok, még 
inkább embertársaink lelki életét mozgásaikból, taglejtéseikből, 
hangjaikból ; így beszél Petőfi az őszről, mint gondatlan gazdáról; 
a lenyugvó napról, mint kiűzött királyról, ki országa széléről 
mérges tekintettel visszapillant, míg leesik fejéről véres koronája; 
a szélről, mely szikrázó haraggal nyargal s birkózik társaival ; a 
sima tükrű folyóról, mely oly szelíd, hogy nem akarja, hogy a 
nap sugára megbotoljék habjai fodrába. így szólunk büszke hegy
csúcsokról, ártatlan bárányról, szerény ibolyáról, bátor oroszlán
ról stb. (énünk be leér zése a tárgyba). Viszont sokszor a személyek 
V. tárgyak tulajdonságait saját énünkbe érezzük bele. A meg
sebesült ember fájdalmát mi is érezzük, egy regény v. dráma 
hősével együtt örvendünk, szoinorkodunk, törekszünk, beleéljük 
magunkat vágyaiba s reményeibe (a, tárgy beleér zése énünkbe).

4. Minden lelki folyamat (tudatállapot) természete függ az őt 
megelőző folyamat természetétől. A lelki jelenségeknek ezen, ú. n. 
vonatkozástör vénye a lelki élet egyik irányában sem érvényesül 
annyira, mint az érzelmekre nézve. Az érzelem mindig a leg
nagyobb fokban relativ; minden érzelem attól függ, hogy miféle 
érzelem előzte meg. Ugyanazon szemlélet, ugyanazon helyzet 
különböző időben teljesen különböző érzelmet válthat ki belőlünk. 
A gyönyör érzelme erősebb, ha fájdalomra következik, mintha 
csak a közönyösség állapotában keletkezik. Reményünk bekövet
kezése, mikor már csalódottnak hittük magunkat, még nagyobb 
•örömet okoz, mintha mindjárt teljesült volna.

5. Ha az érzelem sokszor ismétlődik, végre is eltompul. 
Ugyanazon ízes ételnek gyakori élvezete utálattá is változhatik. 
A gyakran visszatérő fájdalom elveszti erejét, «megedződünk» vele 
szemben. Ez a tapasztalat azonban csak olyan érzelmekre érvényes, 
melyek nem valami szellemi tartalomba való belemélyiiléssel, hanem
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csak benyomásoknak passzív befogadásával járnak. Ellenben a nem
érzéki, magasabb rendű érzelmeknél az ismétlés az érzelem cn'ísö- 
(lését idézi elő. Egy klasszikus zenedarab, hatalmas festői mű
alkotás minden újabb hallásnál v. látásnál nagyobb élvezetet 
nyújthat, amennyiben a fantázia mindig könnyebben működik s 
mélyebben nyomul be a műalkotás tartalmába.

6. Hasonló természetű egyidejű érzelmek egy összerzetemmé 
(totális érzelem) olvadnak össze. Az összes magasabb rendű érzel
meknél találunk ilyen összeolvadásokat. így alakul össze pl. egy 
történeti festménynek esztétikai érzelmi hatása azon részérzelmek
ből (parciális érzelmekből), melyek a színharmóniából, az ábrázolt
személyek iránt való szimpátiánkból s a rájuk, különösen történeti 
jelentőségükre vonatkozó emlékképeinkből stb. származnak.

Ellentétes érzelmek kapcsolatát, melyben azonban az egyes 
érzelmek bizonyos önállóságukat megőrzik, ref/yes érzelemnek 
szoktuk mondani. Ebben majd a kellemes, majd a kellemetlen 
tényező jut uralomra. Pl. Sokrates barátjai a mestertől való búcsújuk 
alkalmával gyönyörködtek annak filozófiai fejtegetéseiben, egy
szersmind szomorúságot éreztek közeli halála miatt (v. ö. Platon 
Phaidon-ját). Vegyes érzelem jut kifejezésre Odysseus és Telemachos 
találkozásakor (Odysseia XVI.).

7. Az érzelmek bizonyos érzetekkel, szemléletekkel vagy kép
zetekkel kapcsolatosan merülnek föl. Megtörténik azonban, hogy 
ezektől elszakadva más tudattartalmakra, összes lelki folyamatainkra 
átszármaznak. Reggel valami kellemetlenségért bennünket; jóllehet 
később elfeledkezünk róla, mégis egész nap rossz kedvűek vagyunk ; 
ami máskor örömet okozott, most közömbös; ami máskor közömbös 
volt, most bosszantó. Az érzelem ez átterjedését más tudattartal
makra az érzelem kisugárzásának (irrcidiáció) nevezzük.

35. Az indulat.

Az érzelmeknek aránylag csekély erejük van. Bizonyos körül 
mények között azonban oly erősekké válhatnak, hogy eltöltve a 
tudatot megakadályozzák a képzetek rendes lefolyását és különféle 
testi elváltozást okoznak. Az ilyen nagy erejű s hirtelen kitörő 
érzelmeket indulatoknak (affectus) hívjuk. Ezen lelki állapotok 
sajátságos, gyorsan fejlődő viharos jellemét igen találóan fejezi ki 
a magyar indulat szó. Minthogy az indulat voltakép csak nagyobb 
intenzitás*! érzelem, természetes, hogy az egyszerű érzelem és az 
indulat közt a határ folyékony, pontosan meg nem határozható.

Fölosztásuk is nagyon sokféle. Vannak gyönyör- és fájdalom- 
indulatok. Emezek tipusai a bosszúság, harag, düh, mely indulatok 
a szenvedett méltatlanság képzetével kapcsolatosak, továbbá a 
félelem, ijedtség, iszonyodás, kétségbeesés, melyek a fenyegető
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veszély képzetével járnak együtt ; míg amazok típusai az öröm, 
ujjongás, csodálkozás, lelkesedés, bátorság. Ezt a felosztást keresz
tezi az izgató és csüggesztő (deprimáló) indulatoké (pl. harag -— 
ijedelem), meg a lekötő (feszítő) és oldó indulatoké (pl. meglepe
tés, várakozás — remény). Ami a legutóbbi felosztást illeti, a le
kötő (feszítő) és oldó indulatok úgy keletkeznek, hogy az erős 
érzelem hatása alatt a képzetek folyása megakad s ezután vagy 
az indulatot keltő képzetek tartják lekötve továbbra is a tudatot 
(pl. haragban, rémületben, kétségbeesésben), vagy új képzetek 
tódulnak hirtelen be a tudatba s annak feszültségét mintegy fel
oldják (pl. örömben, reményben, lelkesedésben). A lekötő indulat 
hatása alatt annyira egy képzet vagy képzetkör köti le összes 
figyelmünket, hogy se nem látunk, se nem hallunk, míg csak az 
indulat ereje nem csökken s másra is nem tudunk gondolni. 
Viszont az oldó indulat hatása alatt egyszerre sok gondolatunk, 
tervünk támad, alig kezdünk az egyik meggondolásába, már is 
másik tolul elénk.

Az indulat színezete visszatükröződik az indulat lefolyása 
után is, mint utóhatás lelki állapotainkban. Az ujjongást vidám
ság, szelíd öröm váltja fel, a nagy fájdalmat lassú szomorúság: 
a haragnak a bosszúság és izgatottság, a félelemnek az aggodalom 
és gondosság felel meg. Az indulatok ezen utóhatását hangulat- 
nak hívjuk. Voltakép azonos az érzelem kisugárzásával, csak 
aránylag erősebb s tovább tartó. Ha az indulatot kiváltó tárgy 
emlékképe sokszor föléled, napokig, sőt hetekig eltarthat.

36. §. Az érzelmekkel és indulatokkal kapcsolatos testi 
jelenségek.

Az érzelmekkel és indulatokkal a következő testi elváltozások 
kapcsolatosak :

1. Mikor kellemesek, az érverés lassú, de erős (pl. édes íznél); 
mikor kellemetlenek gyors, de gyönge (pl. keserű íznél).

2. Hajóleső az érzelem v. indulat, mélyebben lélekzünk : 
ha rosszuleső, kevésbbé mélyen. Örömünkben nagyot lélekzünk 
(«föllélekzünk»), szomorúságunkban rövidet és gyöngét; fájdal
munkban elszorul a lélekzetünk.

3. Mérsékelt kedélymozgalmaknál a vér szabadon folyik a kis 
véredényekbe, melyek közvetlenül a bőr alatt vannak (elpirulás): 
mikor kellemetlen az érzelem, a vér a test belső szerveibe húzódik 
\ issza (elsápadás). Örömünkben mintegy nagyobbak leszünk, ki
tágulunk ; fájdalmunkban összezsugorodunk.

4. Ha kellemes az indulat, erősebbeknek érezzük magunkat, 
nagyobb izommunkát tudunk kifejteni (bátorság); a félelem, bánat 
lever bennünket : gyöngéknek, tehetetleneknek érezzük magunkat
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(izomfeszültséy ; izomlankadás). Igen erős indulat hatása alatt 
paralízis (hűdés) állhat be, vagyis az izmok azon állapota, midőn 
összehúzódásra többé nem képesek.

Az indulatoknak kiváló hatása van a kiválasztási szervekre : 
és pedig a harag a májra, a félelem a belekre, az izgatott vára
kozás a vesékre, a fájdalom a könnymirigyekre (sírás) hat külö
nösen. Az indulatot kisérő egyéb jelenségek: ájulás, íeszketés, 
dadogás, hirtelen megőszülés, afázia, a némaság hirtelen meg
szűnése, görcsök, álmatlanság, epilepszia, étvágyhiány stb.

A testi elváltozások sokszor még csak fokozzák az indulat 
erejét. Az erős izomfeszültség (pl. ökölszorítás) még csak növeli a 
haragot, a lélekzetnek fönnakadása, a szivnek erősebb dobogása 
csak erősíti a félelmet. A feszültség azonban nem sokáig tart s ha 
haragjában kitombolta, fájdalmában kisírta magát az ember, az 
indulat ereje csökken. Sőt az indulat kitörése (sírás, izzadás, 
mozgás) szükséges is, mint a belső feszültség elvezetése, mert 
különben ha az indulatot mesterségesen elfojtjuk, s így a feszült
ség sokáig tart, a lélekzés és vérkeringés szervei támadtatnak meg 
(belső emésztődés). A belső feszültség feloldására szolgálnak külö
nösen a kedélymozgalmakat kísérő mozgások (ugrálás, nevetés, 
taglejtések, homlokráncolás stb.). Y. ö. 42. §.

37. 8. A temperamentum és fajai.

Az ember testi alkata egyénenkint különböző, hasonlókép az 
idegrendszer minősége is. A szervezet egyéni sajátságai, igy az 
idegek ingerlékenységének erős vagy gyenge volta is, visszatükrö
ződnek a lelki állapotokban, különösen az egész lényünkkel leg
szorosabban összefüggő érzelmekben és indulatokban. Minden ember 
idegrendszerében magával hoz e világra bizonyos készséget, érzé- 
kenységet^ az érzelmek ezen vagy azon faja iránt (érzelmi dis- 
pozíció). így beszélünk már a közönséges életben vidám és komoly, 
izguló és nyugodt természetekről. Az egyik ember állandóan opti- 
misztikusan, a másik pesszimisztikusan van hangolva ; az egyik 
születésétől kezdve arra hajlandó, hogy a dolgokban mindig a jó 
s örvendetes tulajdonságokat találja meg, a másik, hogy mindig 
csak a világ kellemetlen és sötét oldalával törődjék. Ugyanarra az 
ingerre az egyik ember azonnal erősen, a másik gyöngén hat 
vissza, a harmadik közönyös marad, a negyedik pedig nagysokára 
reagál. Azt a módot, ahogyan a különféle ingereket befogadjuk s 
azokra visszahatunk, temperamentumnak (vérmérséklet) nevezzük. 
A temperamentum fiziológiai alapja az idegrendszernek egyénenkint 
különböző alkotottságában (konstituciójában) rejlik.

Azt a temperamentumot, melyben
1. nagy ingerlékenység erős visszahatással jár, kolerikusnak :
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2. csekély ingerlékenység csekély visszahatással jár, flegma
tikus nak ;

3. nagy ingerlékenység csekély visszahatással jár, szangvi- 
nikusnak ;

4. csekély ingerlékenység erős visszahatással jár, melanko
likusnak hívjuk.

Galenus |Kr. e. II. század) a temperamentumokat a testben található 
főnedveknek, melyeket már Hippokrates iKr. e. V. sz.) különböztetett meg, 
különféle vegyüléséből (zoaoic =  temperamentum) magyarázta. Ezen főnedvek : 
a vér (sanguis), sárga epe (̂ oXf,), fekete epe (jj-eXaiva ôXij) és a nyálka (sXeyfjLa). 
Innen a temperamentumok mai elnevezése.

A kolerikus hamar és erősen izgatható, hirtelen határoz, 
gyorsan és bátran cselekszik, energikus. A flegmatikus nehezen 
ingerelhető, kevéssé mozgékony; nagyon megfontolt, nyugodt, s 
lassú mind a gondolkodásban és beszédben, mind a cselekvésben : 
türelmes, hajlandó a lustaságra s kényelmességre. A szangvinikus 
nagyon érzékeny, gyorsan hat vissza, könnyen lelkesül, de hiányzik 
belőle az állandóság, kitartás («szalmaláng»). A melankolikus a 
külső világ iránt közömbös, kevéssé fogékony, ennek ingereit lassan 
fogadja be s dolgozza fel, de megvan a készsége arra, hogy mélyen 
járó érzelmei és gondolatai legyenek; hajlama van a búskomor
ságra és tépelődésre.

A temperamentumnak ezen fajai azonban csak típusok, 
melyeket absztrakció útján nyertünk a valóságos elet egyes jelen
ségei alapján. A mindennapi életben a temperamentum e fajai 
keverve fordulnak elő ; úgyszólván annyi temperamentum van, 
ahány egyéniség.

A szépirodalomban is ritkán találunk tiszta temperamentum-rajzot ; a 
modern élet bonyolultságával együttjár az emberek természetének is tarka 
összetettsége, mely sokszor ellentétes vonások keverékét mutatja. A régebbi 
irodalomból Eötvös J. br. Gusztávja (a Karthauzi-banj, Kármán Fanni-ja a 
melankolikus, Katona Bánk bánja a kolerikus, Peturja a szangvinikus ember 
típusa. A művészi kontraszthatásnál különösen értékes a temperamentumok 
szembeállítása (v. ö. Dürer híres Apostolok c. képén a négy temperamen
tumot, Shakespeare Julius Cæsar-jânak ellentétes jellemeit).

A temperamentum a korral részben változik. Átlag a gyermek 
szangvinikus, az ifjú és férfi kolerikus, az öreg flegmatikus vagy 
melankolikus. Ha az idegrendszer természete (érzékenysége és 
fogékonysága) megváltozik, többé-kevésbbé átalakul a tempera
mentum is. Nagy befolyása van rá a nevelésnek, a környezetnek, 
élettapasztalatnak és önuralomnak, mindenekelőtt pedig az öröklés
nek. A szülőknek nemcsak testi, de lelki tulajdonságai is meg
nyilatkoznak az utódokban. Az öröklés néha szaggatott, azaz nem 
a szülők, hanem a nagy- és szépszülők testi-lelki vonásai újulnak 
meg az utódokban (atavizmus). A temperamentum függ továbbá 
még a nemtől, nemzetiségtől, klímától, táplálkozástól stb. Nem
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csak az olasznak és norvégnek, hanem a déli és északi németnek 
is más-más temperamentumot tulajdonítunk.

Ezen általános érzelmi dispoziciókon kívül vannak részint veleszületett, 
részint szerzett különös hajlandóságok bizonyos érzelmekre vagy indulatokra 
Izenei, festői érzék: félénkség, ijedősség, haragosság: valamely tudományra 
való kedv ; finom erkölcsi érzék stb.). A nevelésnek feladata e dispoziciókat 
gondosan megfigyelni, tervszerűen fejleszteni s az akadályokat eltávolítani.

38. §. Érzelem és gondolkodás.

Az érzelem : 1. részint előnyösen hat a gondolkodásra ; 
2. részint hátráltatja, rövidlátóvá teszi azt.

1. Az érzelem kiváló sarkalója az érdeklődésnek; az érzelem 
szempontjából közömbös tárgyra nem figyelünk oly élesen, mint 
arra, mely érzelmekkel kapcsolatos. Az anyaszeretet oly élessé 
teszi a szemet, hogy az anya gyermeke külsején minden kis vál
tozást észrevesz, ami másnak teljesen kikerüli a figyelmét. Azon
felül az érzelem kiváló gondolat keltő is. Ha valakinek munkáját 
megdicsérjük, ez serkentően hat reá, úgy hogy a buzdítás hatása 
alatt olyan gondolatai is támadnak, melyekre közömbös hangulat
ban egyáltalán nem gondolt volna. Hány kiváló gondolat, terv 
keletkezett a remény vagy lelkesedés hatása alatt : vagy mit ki 
nem forral a bosszúálló ember.

Az érzelem sokszor pótolja az elméleti belátást. Az ember 
pl. nem azért kerüli a rosszagú ételeket, mert belátja káros voltu
kat, hanem azon erős kellemetlen érzelem következtében, mely 
velük kapcsolatos. Ha a gyilkos lelkiismerete föllázad és tartóz
kodik a cselekvéstől, ennek nem azon teorétikus belátás az oka, 
hogy ő cselekedetével a társadalom létét fenyegeti, hanem a lelki
ismeret kínjának közvetlen érzése.

A gondolatok (eszmék) csak annyiban mozgatják a világot, amennyi
ben érzelmekre támaszkodnak. Egy nemzet, egy politikai tömeg akarata nem 
egyéb, mint érzelmi állapotok eredője (érdekek, közös félelem, közös rokon
érzés) ; a tiszta gondolatoknak csak kevés befolyásuk van a népek vezetésében. 
A történelemben számos példát találunk az eszmék gyöngeségére és az indu
latok erősségére (Payot).

2. A tudatnak az érzelemtől vagy indulattól való erős 
igénybevétele s egy bizonyos képzetkor uralma rövidlátóvá, sőt 
vakká tesz bennünket, nélkülözzük a képzetek rendes egységes 
összefüggését, az indulatot előidéző okokra s az ezekkel kapcso
latos emlékképekre nézve hiányzik belőlünk a körültekintő óvatos
ság, az ú. n. eszélyesség, ami egyszersmind a bekövetkező elhatá
rozást és cselekvést is lényegesen befolyásolja. Az uralkodó érzelem 
távol tartja mindazon képzeteket, melyek nincsenek összhangban 
vele. S minél erősebb, zsarnokibb az érzelem (indulat), annál 
kevésbbé lépnek a képzetek a tudat előterébe, annál kevesebb
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tudatunkban az észbeli (ismereti) elem. Az érzelmi és ismereti 
elemek fordított viszonyban vannak egymással.

Az érzelemnek akadályozó befolyása van a gondolkodásra 
akkor is, ha a gondolkodás eredménye kellemetlen érzelemmel van 
egybekötve. Kevéssé vagyunk hajlandók elfogadni oly gondolatok 
igazságát, melyeknek következményei fájdalmasak ránk nézve, vagy 
megfosztanak bennünket reményünktől, kedves nézeteinktől. Akit 
szeretünk, annak hibáit ritkán vesszük észre ; aki iránt ellen
szenvvel viseltetünk, minden kis tévedését készek vagyunk felfújni, 
sőt egyébként közönyös cselekedetét rossznak minősíteni.

Az érzelem azáltal is belenyúl az ismerés (gondolkodás) 
munkájába, hogy előlegező hatása van. A várakozással kapcsolatos 
kedélyállapotban nagy a hajlandóságunk arra, hogy már előre 
érezzük azt, aminek lefolyását csak várjuk (præperceptio). A feszült 
várakozással járó érzelemben találjuk meg sok illúzió forrását.

Az ismerésnek (gondolkodásnak) az a célja, hogy objektiv 
legyen, azaz a folyamatok törvényszerűségét attól függetlenül álla
pítsa meg, hogy mi tetszik nekünk s mi nem, mit óhajtunk « 
mitől tartunk. Ez az érdekmentes igazságnak, a «rideg» tudomány
nak álláspontja. Jóllehet a tudomány objektiv munkájában minden 
érzelmi elem száműzésére törekszik, kétségtelen, hogy az isme
résnek, a folytonos kutatásnak épen az önfentartásunkkal és 
önkifejtésünkkel kapcsolatos érzelmek voltak mindenha legfőbb 
forrásai.



AZ AKARÁS PSZICHOLÓGIÁJA.

39. 8. Az akaratról általában.

A gondolkodáson és érzelmen kívül van még lelki életünk
nek egy harmadik alaptüneménye is : az akarat. Akarni egészen 
mást jelent, mint gondolkodni és érzelmet érezni. Az akarat lelki 
életünknek eredeti, más lelki tényből le nem származtatható mozza
nata, lelki elem, mely közelebbről le nem írható, csak megnyilvá
nulásaiban követhető.

Tágabb értelemben az akarat, mint lelki elem minden tudat- 
folyamattal kapcsolatos, mert voltakép minden lelki jelenség belső 
cselekvés, valónk aktivitása. Akarat nyilvánul a figyelemben, ap- 
percepcióban ; az erősebb érzelmek mindig akarati impulzussal 
vannak összekötve; a gondolatokban megvan a tendencia arra, 
hogy cselekvésre késztessenek. Gondolkodás, érzelem s akarat 
nincsenek egymástól mereven elválasztva, hanem válhatatlan egy
séget alkotnak. Ebben az egységben azután vagy a gondolati, vagy 
az érzelmi, vagy az akarati mozzanat van inkább előtérben s e 
szerint nevezzük el tudatállapotainkat gondolatnak, érzelemnek 
vagy akaratnak (y. ö. 7. §.).

Szervezetünknek és lelki életünknek a külső világgal szemben 
való önállóságát és egységét sem a gondolkodás, sem az érzelem 
nem mutatja annyira, mint épen az akaratnak kifelé való (centri
fugális) hatása, a cselekvés. A gyermek öntudatának kialakulásá
ban az akarati elem, mint a külső világra való hatás rúgója egyik 
legfontosabb tényező.

Általánosságban akaraton azt a lelki folyamatot értjük, 
mely valamely célra irányuló cselekvést indít meg.

A lelki élet alsó fokán ez a cél mindig valamely orga
nikus szükséglet kielégítése. Szervezetünknek ugyanis önfentartásá- 
ban és fejlődésében vannak bizonyos fiziológiai szükségletei, 
melyek a lelki életben mint hiányérzések (éhség, szomjúság stb.) 
jelentkeznek. E kínos érzelmeket kéjes érzelmek váltják fel. mihelyt 
a szükségleteket kielégítjük. A kielégítés után vágyódunk, kíván
kozunk ; a kielégítést akarjuk. A szükséglet fiziológiai tüneménye 
így együttjár a vágyakozás, akarás pszichológiai tüneményével.



A folyamat tehát megindul: 1. a hiány ér zéssel; ű. folyta
tódik a hiány kielégítésére való vágyással s 3. befejeződik a cse
lekvéssel, azaz a tárgy elnyerésére szükséges mozgásokkal. A hiány
érzésnél a szükségletet kielégítő tárgy képe vagy hiányzik (ösztön), 
vagy többé-kevésbbé világosan van jelen (vágy). Az akarat fejlő
désének befejezett fokán, az ú. n. tudatos és szándékos akaratnál 
a puszta kívánság elé még az akarati elhatározás, az eszközök 
között való választás folyamata iktatódik.

Ha ezen elhatározás, világosan megalkotott cél alapján 
önkénytes mozgásokat viszünk végbe, külső akarati cselekvés jő 
létre. Ellenben ha akaratunk nem külső, fizikai tárgyra, hanem 
belső, pszichikai folyamatra vonatkozik (pl. figyelmünket önkénye
sen egy gondolatra szegezzük, indulatunkat le akarjuk győzni), 
belső akarati cselekvés keletkezik. Az akarat tehát vagy a kör
nyezetben, vagy magának a tudatnak működésében hoz létre 
változást. Az utóbbi a lelki fejlődésnek már magasabb fokát téte
lezi föl.

Az akaratfolyamatok vagy pozitiv, vagy negativ jellegűek. 
Az előbbiek valamely mozgást váltanak ki, vagy önkényesen a 
figyelmet valamire ráirányítják; az utóbbiak pedig megakadályoz
nak egy már épen meginduló mozgást, vagy valamiről szándéko
san elterelik a figyelmet. A negativ akaratfolyamatokban nyilvánul 
meg leginkább az akarat sajátos, más lelki elemre (különösen érze
lemre) visszavezethetetlen természete. Akkor érezzük legjobban, 
hogy akarunk, ha valamit nem akarunk.

Az akarat pszichológiája ezek alapján a következő részekre 
oszlik :

1. ösztön;
2. vágy ;
3. mozgások ;
4. a szoros értelemben vett akarat (elhatározás).

40. §. Az ösztön.

A madár fészket rak s ha eljön az ideje, vándorútra indul ; 
a méh virágport gyűjt, sejtet épít, mézet rak bele ; a mókus diót 
raktároz el, mielőtt a telet ismerné. Bizonyos homályos testi 
érzések, fajuknak veleszületett, örökletes tendenciája vezeti őket; 
anélkül, hog}r a célt ismernék, megvan bennük a készség arra, 
hogy az eszközök (mozgások) bonyolult rendszere fölött rendel
kezzenek. Ilyen, különféle irányú készségek az emberrel is vele- 
születnek. A csecsemő sír, ha az éhség vagy szomjúság hajtja s 
a szopáshoz szükséges mozgásokat mindjárt születése után elvégzi, 
anélkül, hogy tanulta volna. Tudattalanul is a célszerű mozgások 
egész rendszerét végzi. Az erre való képességet ösztönnek nevezzük.
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Az ösztön oly örökletes készség, mely célszerű mozgásokban (cse
lekvésben) nyilvánul a cél tudata nélkül.

A szervezetnek ugyanis vannak fiziológiai szükségletei, 
melyek — legnagyobbrészt már kezdettől fogva — a lelki életben 
is mint nyugtalanság, cselekvésre való készség nyilvánulnak. 
E homályos készségnek csak ingerre van szüksége, hogy műkö
désbe jöjjön, aktuálissá váljék. Mikor az ösztön aktuálissá válik, 
kínos érzésben nyilvánul, mely közvetlen okul szolgál a megfelelő 
célszerű mozgások véghezvitelére. A hiánynak, nélkülözésnek kínos 
állapota azonnal kéjessé válik, mihelyt az ösztön kielégíttetik (pl. 
ha a csecsemő megkapta táplálékát). A csecsemő ösztönös, ön- 
fentartásszerű mozgásai kezdetben tökéletlenek és bizonytalanok : 
ellenben a kacsa, alig hogy kibújik a tojásból, azonnal a vízre 
szalad, a csirke azonnal szemez. Minél egyszerűbb ugyanis az 
idegrendszer szervezete, annál biztosabban vannak preformálva az 
örökletes készségek, annál gyorsabban és biztosabban lépnek fel 
az ösztönök. Innen van, hogy az embernek a legegyszerűbb moz
gásokat is tanulnia kell, melyeket az állatok készen hoznak ma
gukkal a világra.

Az ösztönök közül a legfontosabbak : az önfentartás és faj- 
fentartás ösztöne. Az előbbi különböző formái közül táplálkozási 
ösztön, az utóbbiéi között a nemi ösztön a leghatalmasabb és leg
általánosabb. Már a gyermekeknél megfigyelhetjük, hogyan vonzó
dik egyik a másikhoz, hogyan egészül ki egyik ember tevékeny
sége a másiké által ; ez a társas ösztön megnyilvánulása. Amit a 
gyermek másokon észrevesz, különösen, ami tetszik neki, feltűnő 
előtte, azt utánozza. Egyébként mindnyájunkban megvan a haj
landóság arra, hogy azon mozgást, melyet valaki előttünk végez, 
mi is elvégezzük. Az utánzási ösztön különösen a nyelv megtanu
lásában játszik kiváló szerepet, amennyiben a gyermek a hallott 
hangokat és szavakat, a száj artikulációját és mozgásait utánozni 
iparkodik. A játékösztön a fiatal állatoknál, meg a gyermeknél 
olyan mozgásokat indít meg, melyek részben jövendő hivatásuk 
előgyakorlataiként foghatók fel.

Az ösztön sokszor oly cél érdekében cselekszik, mely teljesen kívül 
esik az egyén látókörén, melynek megvalósulását meg sem éli. Némely rova
rok pl., petéjük mellé, melyekből a bábok csak az ő elpusztulásuk után 
bújnak ki, a bábok számára táplálásukra elégséges mennyiségű és minő
ségű élelmiszert raknak.

Az ösztönnek az értelmi tevékenységgel szemben az a legfőbb sajátsága, 
hogy változhatattannak tűnik fel ; úgy tetszik, hogy sem nem gyarapodik, sem 
nem csökken, módosítatlanul öröklődik. Néha sok századdal túléli azon létföltéte
leket, melyeknek keletkezését köszönte. A szamár megtartotta az eredeti pusz
tai élet nyomait abban, hogy a legkisebb folyóvizén sem akar átmenni s 
kiváló kedve telik abban, hogy a porban henteregjen. Ugyanígy a teve is 
vonakodik átmenni a folyón, bár épen olyan régi házi állat. A jól táplált 
kutyák is elássák fölösleges étküket, mint a vadon élő róka.

Az állati ösztönök mégis bizonyos határok között változhatnak, kivált



képen, amidőn tartós és az eredetitől nagyban elütő létfeltételek közé kerül
nek. Nem oly könnyen alkalmazkodnak ugyan minden új körülményhez, 
mint az értelem, de módosulásuk tagadhatatlan. A szerzett tulajdonságok is 
átöröklődnek, mert a folytonos ismétlődés az állatok idegrendszerében bizo
nyos állandó nyomot és készséget hagy hátra, lassankint organikussá válik. 
Sok ösztön örökölt szokás. Az ösztön alkalmazkodására kiváló példa a hód, 
mely a körülmények szerint változtatja lakása helyét s alakját ; az építő 
mesterből bányásszá válik. A méhek néha hatszögű sejt helyett ötszögűeket 
építenek. Bizonyos szigeteken egész éven át ott maradnak a fecskék, mert 
az éghajlat sohasem fosztja meg őket a tápláléktól. Sok madár módosítja 
fészekrakásának tervét és anyagát a vidék hőmérséklete, talaja stb. szerint. 
A lakatlan szigeteken élő állatok mindig jobban és jobban félnek az ember
től, amint megismerkednek vele ; e félelem átöröklődik. Némely szövő pók, 
ha elveszti lábait, a vadászpók tulajdonságait ölti fel, mely zsákmányát lopva 
fogja el. Az ösztönök hajlékonyságát különösen a környezet (milieu) s a sze- 
lidítés idézi elő. Az utóbbit eléggé mutatja a házi állatok sok új ösztöne 
szemben vadon maradt társaikéval. Ha vadkacsatojásokat szelíd kacsával 
költetünk ki, a kacsafiókok, mihelyt tehetik, elrepülnek ; de ha egypárat 
visszatartunk s továbbtenyésztünk, 3—4 ivadéköltő múlva elvesztik vadösz
töneiket s házi kacsává alakulnak át. Hasonló tapasztalható a vadlovak csi
karnál. A szerencsétlenek megmentésére betanított kutyafajok (bernáthegyi 
kutya) ösztöne is szerzett, de később állandósult és tovább örökölhető ösz
tön, hasonlókép a juhászkutyák terelő és őrző képessége. (L. Th. Ribot : 
A lelki átöröklés.)

41. §. A vágy és szenvedély.

Az ösztön homályos; hiányzik belőle a világosan fölismert 
cél tudata. Mihelyt a gyermek táplálkozási vagy mozgásösztönét 
többször kielégítette, lassankint megtanulja ismerni azon eszközö
ket, melyek ösztönét csillapítják. Emlékezete támad a szükséglet 
érzéséről, a szükséglet tárgyáról s kielégítésének módjáról. Ha 
megint szükséglete van, akkor egyhamar fölismeri ezt, eszébe jut 
a szükségletet kielégítő tárgy (pl. tej) képzete és fölújul benne 
egyszersmind a kielégítés módjának emlékképe is, vagyis azon 
mozgás-érzeteké, melyek a cselekvéshez szükségesek. Amint az 
ösztön s a vele kapcsolatos érzelmek tevékenységre indították, 
hasonlókép most a tárgy képzete s az ezzel járó érzelem is cselek
vésre késztetik őt. Az érzelemnek ekkor is nagy szerepe van. Az 
éhes gyermek nem nyugodtan állítja maga elé a tej képzetét, a 
szomjas ember nem közönyösen nézi a hideg vizet. Azt a lelki 
állapotot, midőn valamely tárgy elérésére többé-kevésbbé tudato
san törekszünk, váfiynak nevezzük.

A vágyban van tehát értelmi elem (a tárgy képzete), érzelmi 
elem ia tárggyal járó kellemességhez való vonzalom) s akarati 
elem (törekvés, a tevékenységre való feszültség).

A gyermek, amit csak meglát, mindent bírni vágyik. Minden képzet 
kelthet vágyat. Vágyakodhatunk táplálékra, levegőre, világosságra, pénzre, 
tiszteletre, nyugalomra stb. A vágynak ereje különböző lehet ; a nyelv elég 
gazdag ezen erőfokozatok kifejezésében: óhajt, kíván, kívánkozik, megkíván, 
vágyik, áhít, áhítozik, sóvárog, eped, epedez, él-hal érte.
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Ha a vágyat kielégítettük, elveszti erejét (pl. az éhség). Van
nak azonban vágyak, melyek folytonos kielégítést követelnek; pl. 
a fösvényt sohasem hagyja el a pénzszerzési vágya. Az ilyen szo
kássá lett vágyat hajlamnak nevezzük. Ha a vágy oly hatalmassá 
válik, hogy minden vele össze nem hangzó képzetet és érzelmet 
elnyom s az egész tudaton uralkodik, szenvedélynek hívjuk. A vágy
nak kielégítése ugyanis rendszerint gyönyört okoz s a kielégítés e 
gyönyöre válik erős vágyakodás tárgyává. A szenvedélyes játékos pl. 
mindig csak arra gondol, hogyan és hol talál időt arra, hogy szen
vedélyét kielégítse. A szenvedélyek különféle nemei : ivási, bírási, 
tékozlási, uralkodási, játékszenvedély stb. A szenvedély rabszolgává 
teszi az embert, egyszersmind vakká a káros következmények iránt, 
elrabolja a lélek nyugalmát, elsorvasztja a testet : az iszákos nem 
enged az írásból, a játékos a játékból, jóllehet egészségét tönkreteszi, 
családja jólétét aláássa. Aki valamely szenvedély áldozatául esett, 
környezetét egészen más szemmel nézi, Ítéletét szenvedélye már 
előre meghamisítja s a nyugodt megfontolást lehetetlenné teszi.

42. §. A mozgás és az akarat.

1. Az akaratfolyamatok bármely fokon (mint ösztön, vágy. 
elhatározással járó akarat) mozgó.sban nyilatkoznak meg. A moz
gások voltakép izomösszehúzódások, melyeknek megindítója vala
mely centrifugális idegtevékenység (v. ő. 8. 1.). Vannak a testnek 
olyan mozgásai, melyeket lelki jelenség egyáltalán nem kísér. 
Ilyen csupán fiziológiai mozgások a vérkeringéssel s emésztéssel 
járó mozgások (szívverés, bélmozgás). Más mozgásokat már bizo
nyos homályos életérzetek kísérnek (a gyermek spontán módon s 
minden cél nélkül mozgatja karjait és lábait). Ezek a helyváltoz
tatások az impulzív mozgások.

2. Az olyan mozgásokat, melyek valamely inger behatására 
azonnal önkénytelenül jönnek létre, reflexmozgásoknak, nevezzük. 
Az ingerek ekkor az érző idegpályákról közvetlenül átmennek a 
mozgató idegpályákra, honnan az izmokhoz jutnak, ezeket beideg- 
zik linnerválják) s összehúzódást (mozgást) váltanak ki. Ha sze
münket ütés fenyegeti, azonnal behúnyjuk, ha a fény ereje na
gyobbodik vagy kisebbedik. pupillánk önkénytelenül összehúzódik, 
ill. kitágul; légzőcsövünk ingerlése azonnal köhögéssel jár. Az 
érzet és a mozgás közé semmiféle lelki jelenség sem kapcsolódik 
be, a folyamat egészen mechanikus (gépies). Az agyvelejüktől meg
fosztott állatok is célszerű reflexmozgásokat végeznek. Ha eg}T 
lefejezett békát savetetéssel ingerlünk. az ingert lábával eltávolítani 
iparkodik. Ingerlés nélkül azonban nyugodtan marad, mert csak reflex- 
mozgásra van képessége, de hiányzik belőle az önkénvtes (spontán: 
mozgásra való készség. A reflexmozgások székhelye a gerincvelő.
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A reflexmozgásokat a nagy agyvelőből, mint az önkénytes mozgá
sok székhelyéből kiinduló idegfolyamatok meg is akadályozhatják ; 
egy épen meginduló mozgást akaratunk felfüggeszthet (reflexaka
dályozás).

A reflexmozgásokhoz számíthatjuk azon mozgásokat is, me
lyeket akaratunktól függetlenül, önkénytelenül a mozgás képe vált 
ki : az utánzó mozgásokat. Ha a mozgás képe tudatunkban föl
merül, önkénytelenül véghezvisszük a mozgást, utánozzuk. Ilyen 
utánzó mozgások útján tanuljuk meg a szavak kiejtését és leírá
sát. A gyermek többször megkísérli utánozni a kiejtett szót, míg 
végre eltalálja. Ha azután a megfelelő tárgyat meglátja, a szó 
hangképével azonnal kapcsolódnak azon mozgási és feszültségi 
(kinesztétikus) érzetek, melyek a szó kimondásához szükségesek. 
Az utánzó mozgásból magyarázható az ásításnak, nevetésnek a 
társaságban való hirtelen terjedése, bizonyos mozdulatoknak egy 
család valamennyi tagjánál megtalálható azonossága stb.

Többé-kevésbbé a reflexmozgásokhoz tartoznak az ú. n. kife
jező mozgások is. Bizonyos lelki jelenségekkel állandóan bizonyos 
mozgások járnak együtt, úgyhogy az utóbbiakból következtetünk 
az előbbiek meglétére. E mozgások a lelki jelenségeknek mintegy 
külső jeleivé, kifejezőivé válnak. így az indulat minősége azonnal 
megnyilvánul az arcizmok ú. n. mimikus mozgásaiban. Az öröm
nek, haragnak, szomorúságnak, gyűlöletnek stb. mind megvan a 
maga sajátos, jellegzetes arckifejezése és játéka. A képzetek tartal
mát főkép karunk és kezünk mozgásaival (pantomimikus mozgá
sok), testtartásunk változatos mozdulataival fejezzük ki, és pedig 
rámutató vagy utánzó taglejtéssel. Sokszor tagjaink mozgatása 
útján a tárgyakkal kapcsolatos folyamatokat rajzoljuk le (festő 
taglejtések). A pantomimikus mozgások a siketnémáknál, primitiv 
embereknél a képzetek közlésére szolgálnak, mintegy taglejtési 
nyelvet alkotnak. Bizonyos mozgások bizonyos képzetek általáno
san használt, konvencionális jeleivé válnak. Kifejező mozgások 
még egyes hangok, nevetés, sírás, ugrálás, szökkenés, (az utóbbi 
ritmizálása a tánc).

A többször megismételt arcmozgások az arcizmokon bizonyos állandó 
nyomot hagynak, az arcnak maradandó (kellemes vagy kellemetlen) kifejezést 
kölcsönöznek. Az antropológiának ezzel foglalkozó ágát fiziognómiának ne
vezzük. Általában a homlokizom mozgásával figyelést, a szempillák izmainak 
mozgásával megvetést, a szem körizmának felső felével megriadást, a nagy 
járomizommal örömet, a szemöldökizommal fájdalmat, az orreimpatágító- 
izommal iszonyatot fejezünk ki. A legfőbb mimikái központ a szem és száj. 
melyeknek különféle irányú összehúzásával és kitágításával a legváltozato
sabb lelki jelenségeket fejezhetjük ki.

3. Ezen önkénytelen, akaratunktól független mozgásokkal 
szemben azokat, melyeket a cél világos képzete előz meg, önkény- 
les (akaratos) mozgásoknak mondjuk. Legvilágosabb az akaratnak 
a mozgásokban való szerepe akkor, ha reflexmozgást akadályoz.
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Az akaratos mozgás eleinte lassan történik, a mozgások szükséges 
kombinációját be kell gyakorolni. Lassankint azonban az eredeti
leg tudatos akaratfolyamattól kiváltott mozgások is gyakorlás foly
tán mechanikussá válnak, automatikus mozgásokká alakulnak. 
Mikor olvasni tanultunk, minden egyes betű kiejtése, mint mozgás 
külön akaratindítást igényelt, s épen ezért az olvasás lassan tör
tént. Fokozatosan azonban e mozgások mind könnyebbé váltak, 
úgyhogy elégséges volt később már a szónok megpillantása az 
artikulációmozgások egész sorának kiváltására. Ugyanez történt az 
íráshoz, hegedüléshez, zongorázáshoz, tornagyakorlatokhoz, vívás
hoz, kerékpározáshoz stb. szükséges bonyolult mozgásoknál. A moz
gásoknak automatikussá válása sok külön lelki tevékenység alól 
szabadít fel s így erőt s időt enged egyéb működésekre, épen 
ezért a lelki élet ekonómiája szempontjából kiváló jelentőségű.

Micsoda határozatlanság uralkodnék lelki életünkben szokás nélkül ; 
vagyis ha mindig külön akarati elhatározásra volna szükségünk, hogy együnk, 
igyunk, fölkeljünk, lefeküdjünk stb., szóval hogjr bármi aprólékos napi mun
kát, mely rendszerint tudatunk részvétele nélkül megy végbe, elvégezzünk. 
Egész életünk a szokások nagy számából rovódik össze, egy nap végzett száz 
mozgásunk közül kilencvenkilenc automatikus, szokáson alapuló (öltözés, vet- 
kőzés, evés, ívás, köszöntés, járás, irás, sok stereotip szólam stb.). Arra kell 
törekednünk, hogy csak olyan mozgásokat tegyünk szokásosakká, mintegy 
organizáljunk bele idegrendszerünkbe, melyek hasznosak. A mindennapi élet 
cselekedetei automatikussá válván, szabadabban nyilvánulhatnak magasabb 
szellemi képességeink. Viszont ha rossz szokásokat sajátítunk el, ellensé
günkké tesszük saját idegrendszerünket, mely a káros cselekvések ismétlésére 
nyer állandó hajlandóságot.

43. §. Az akarat.

Az ösztön vak törekvés ; a vágy már a cél világos képzetére 
irányul, de nem kérdi, vájjon elérhető-e a cél, melyek a legalkal
masabb eszközök e cél elérésére. A puszta ösztön és vágy megfontolás 
és választás nélkül való cselekvésre indít. A csecsemő nem tudja, mit 
akar, a gyermek már tudja, de a jelen benyomás hatása alatt áll. 
Mihelyt újak vagy bonyolultabbak a feltételek, az ösztön és vágy 
megszűnik biztos vezetőnk lenni. Ha a komplikáltabb föltételek 
között is fönn akarjuk magunkat tartani, nem hagyatkozhatunk 
pusztán ösztöneinkre és vágyainkra ; cselekvésünknek a feltételek 
tárgyias ismeretén, az eszközök megfontolt, értelmes megválasz
tásán, elhatározáson kell nyugodnia. Nem irányíthatja cselek
vésünket a pillanatnyi gyönyör ; tapasztalataink emlékképei, a 
múltat és jövőt átfogó gondolatok döntik el cselekvésünket. A tu- 
lajdonképeni akaratról akkor beszélünk, amikor nemcsak a cse
lekvés célja, hanem az alkalmas eszköz is világosan tudatos. 
A célhoz legtöbbször több eszköz is vezet, melyek közt válasz
tunk. A választás fontolgatással jár, amely értelmi tevékenység
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az ingadozás kellemetlen érzelmével kapcsolatos. Az így létrejövő 
elhatározás a voltaképeni akarat.

Az elhatározásnál szereplő, erősen érzelmi színezetű képze
teket motívum oknak hívjuk. Az elhatározás épen abban áll. hogy 
a motívumok közül egyet előnyben részesítünk, ennek alapján 
cselekszünk. A motívumok közül egyeseknek ezen előnyben része
sítése pusztán az értelmes megfontolás eredményének tetszik előt
tünk. A megfontolás gondolati elemei ugyanis mindig világo
sak, ezeket magunk elé állítjuk s épen ezért az egész elhatá
rozási folyamat lényegének tartjuk, holott e folyamatban sok
szor még nagyobb szerepet játszanak a tudat homályos elemei, 
az észrevétlenül maradt érzelmek és indulatok. Sokszor cselek
szünk az utóbbiakból kifolyóan, mikor azt hisszük, hogy az egyik 
motívum túlsúlya értelmi megfontolásnak eredménye volt.

Az akarat jelenségével összefüggő kérdések közül egyik leg
fontosabb az akarat szabadsága. Tisztán pszichológiai szempont
ból akkor szabad az akarat, ha a külső vagy belső kényszer ér
zelme nélkül jő létre. Minden olyan akarati cselekvényt, melyet 
egész egyéni mivoltunk (tapasztalataink, gondolkodásunk) eredménye
ként a kényszerítés érzelme nélkül viszünk végbe, szabad elhatá
rozásunk következményeként tekintünk. Ezt a szabadságot minden 
tudatos és szándékos akaratcselekvénynél érezzük, úgyhogy pszi
chológiai szempontból az akarat szabadsága nem is probléma, ha
nem tagadhatatlan tény. Természetes, hogy minél fejlettebb a gon
dolkodásunk, minél többboldalúak ismereteink, gazdagabb a tapasz
talatunk, annál helyesebb az akarati elhatározásunk is, egyszer
smind annál jobban érezzük a motívumok közt való választás sza
badságát is.

Elhatározásunkban szabadnak érezzük magunkat (pszicholó
giai akaratszabadság), jóllehet egyéniségünk (jellemünk és értel- 
mességünk), melynek alapján döntünk, a környezet befolyása alatt 
fejlődött. Ezt a fejlődést az éghajlat, öröklés, neveltetés, nemzeti
ség, gazdasági viszonyok, vallás, szóval a természeti és szellemi 
környezet határozza meg. Mindezen befolyások ellenére nem egy
formák az emberek, mindegyiknek megvan a maga sajátos, ön
álló egyénisége, mely a kívülről jövő hatásokat más és más mó
don dolgozza fel. Mikor azt érezzük, hogy egyéniségünkből, ön
álló szabad elhatározásunkból kifolyóan cselekedtünk, felelőseknek 
érezzük magunkat cselekedetünkért 'annak dacára, hogy valamely 
örökölt dispozició, veliinkszületett temperamentum, belénknevelt 
készség, hosszas környezeti ráhatás alapján cselekedtünk is. Ellen
ben, ha nem szabad egyéniségünkből kifolyóan, hanem kényszer, 
hipnotizálás, alkoholmérgezés (részegség) vagy más, ellenállhatatlan 
kényszer hatása alatt cselekszik az ember, cselekedetéért egyálta
lán nem, vagy csak részben felelős, cselekedetét a törvény sem 
tartja beszámíthat ónulr. Az erkölcs és jog szempontjából a csele-

6K om is  G y. : A pszichológia és logika e'emei.



kedet felelősségére és beszámíthatóságára nézve elegendő a pszi
chológiai akaratszabadság, az elhatározásnál a szabadság tudata, 
vagyis annak elismerése, hogy a cselekvés a mi cselekedetünk. 
A társadalomnak megvan a joga, hogy büntessen, azaz erős mo
tívumot szolgáltasson arra, hogy a bűnös máskép cselekedjék, 
illetőleg, ha ez lehetetlen, őt ártalmatlanná tegye (fogság, halál- 
büntetés).

Más, nem pszichológiai kérdés az, vájjon az emberi akarat kívül áll-e 
az okság törvényén, a szabadság tudata tényleg bíztosítja-e a szabadságot, 
vagy pedig csak egy mindnyájunkkal közös illúzió. — Olv. J. Payot : Az aka
rat nevelése, (ford. Weszely Ö.b Budapest, 1905.

44. §. A lelki élet fejlődése.

A fejlődés egymással összefüggő változások sorozata, mely
ben alsóbb és egyszerűbb életformákból bonyolultabb és tökélete
sebb életformákba való átmenetei, folyton növekvő egységesülés 
(integrálódás) tapasztalható. A lelki élet a belsőleg egységesen 
összefüggő és emelkedő változásoknak, a fejlődésnek a világon 
legnagyobb fokban tapasztalható példája. A tudatélet kibontako
zása páratlan fejlődés, mely a tudat fokozatos elkülönülésében 
(differenciálódásában), működéseinek finomodásában, fokozatos mellé - 
rendelésében és egységesülésében áll.

A gyermek nagyszámú szemléletei gyarlók, de mindig hatá
rozottakká válnak, és pedig annál inkább, minél jobban képes 
figyelni. Amit átélt, arra nagyrészt visszaemlékszik, vagy ha nem 
is tudja reprodukálni, azért mégis feldolgozta, általa tovább fejlő
dött. A képzetek, mint a dolgok rövidítései, megkönnyítik neki dol
gokon való uralkodást, a reprodukció függetleníti a közvetlen szem
lélettől. Mindjobban el vonatkozik az érzékitől, megtanul elvonni, 
egyetemesíteni. Elvont gondolkodása által a világról nyert kime
ríthetetlen szemléletanyagba rendet visz be, a fölöslegest feledés 
útján kiválasztja s eltávolítja. Gondolatait hangjelekkel fejezi ki 
(nyelv) s így lassankint függetlenné válik az egyestől és pillanat
nyitól s elvont gondolkodása a nyelvben hatalmas segítő eszközre 
talál. Érzelmei eleinte kizáróan magára vonatkoznak ; az jó, ami 
neki jó, az rossz, ami neki rossz. Belátása fejlődésével erkölcsi 
ítéletei nagyrészt alkalmazkodnak a környezetéhez s lassankint a 
szép világa is megnyílik előtte (játék). Akarata eleinte csakis a 
saját jelen szükségleteihez tapad, az ösztönakarat azonban fokoza
tosan belátásos, északarattá alakul.

így fejlődik a lelki életnek mind a három iránya együttesen 
fi multat megőrizve, de fejlesztve, magát a múlttal egynek tudva 
lassankint egyéniséggé. S amint az ember testi tulajdonságainak 
(alak, arc) szempontjából különbözik a másiktól, hasonlókép lelki
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-élete tekintetében is sajátos, mástól különböző lény. Az ember 
állandó tulajdonságainak összességét, mely által minden más em
bertől különbözik, egyéniségnek nevezzük. (V. ö. 37. §.) Sok em
berről tudjuk, hogyan itél bizonyos kérdésekben, minek szokott 
örülni s min szokott szomorkodni, mi érdekli őt állandóan, sőt 
nagyjában azt is meg tudjuk mondani, hogy bizonyos esetekben 
mit fog gondolni, érezni s cselekedni, szóval ismerjük egyéni
ségét. Az egyéniség a részint örökölt, részint szerzett testi és lelki 
készségek (diszpozíciók) nagyon bonyolult megnyilatkozása. Épen 
ezért nehéz vállalkozás valakinek egyéniségét megismerni és hűen 
megrajzolni, ha mindjárt ismerjük is cselekedeteit, nyilvános és 
magánírásait (naplók, levelek). A történetírásnak ez egyik legszebb, 
de legsúlyosabb föladata. Minél fejlettebbek s bonyolultabbak egy 
közösség kulturviszonyai, annál nagyobb az egyéniségeknek a 
munkafelosztás, társadalmi rétegeződés, érdekösszeütközés stb. alap
ján való elkülönülése ; a falusi egyéniség kevésbbé összetett a 
nagyvárosinál, a primitív ember egyénisége hasonlíthatatlanul 
egyszerűbb a kulturemberénél.

45. §. Erkölcsi jellem.

Ha egy gondolathoz hozzájárultunk, elhatározásunk arra 
irányul, hogy azt a gyakorlatban is megvalósítsuk. Ha máskor 
ugyanazon döntés előtt áll akaratunk, hasonlókép cselekszünk. 
Többszörös ismétlés után hozzászokunk ahhoz, hog}r hasonló ese
tekben hasonlókép határozunk s cselekedünk. Lassankint így bizo
nyos gyakorlati elvekhez, életszabályokhoz jutunk, melyek bensőnk
ben gyökeret vernek s akaratunknak állandó, határozott irányt 
adnak, egyéniségünknek jellemvonásaivá válnak (igazságosság, meg
fontoltság, takarékosság, pontosság, önuralom, munkaszeretet stb.). 
Akinek ilyen elvei vannak, melyeknek akaratát és cselekvését alá
rendeli. jellemnek (karakternek) mondjuk.* A jellem fő ismertető
jele az akarat állandósága, Önmagához való hűsége; az ingadozó 
akaratú embert jellemtelennek mondjuk. A jellem az akaratnak 
és cselekvésnek az erkölcsi alapelvekkel való belső egységét, össz
hangját jelenti. Ez alapelvek erkölcsileg rosszak is lehetnek. A szó 
szorosabb és igaz értelmében azonban csak olyan embert mon
dunk jellemnek, akinek alapelvei erkölcsösek, vagyis az erkölcsi 
eszmények követelményeivel összhangban vannak. A jellem tehát

* A karakter (̂ ара/.тг(р) szó eredetileg a pénz veretét, a rányomott bé
lyeget, fölírást jelentette. Aristoteles egyik tanítványa, Theophrastus kezdi 
használni e szót az ember állandó erkölcsi tulajdonságainak összefoglaló jel
zésére.

6*
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az erkölcsi elveknek megfelelő szilárd és következetes akarat és 
cselekvési készség.

A jellemes emberre mindig számíthatunk, mindig tudhatjuk, 
mit kell vámunk tőle s mit nem. Az erkölcsi jellem a lelki élet 
fejlődésének koronája; mindazon tapasztalatnak, gondolkodásnak, 
érzésnek és akarásnak az eredménye, melyet valaha átéltünk, 
mindazon erkölcsi elvek összege, melyek egyéniségünkkel össze
forrtak, mivoltunkká váltak. Épen ezért a jellem nemcsak záró
köve minden egyéni lelki fejlődésnek, hanem egyszersmind végső 
célja.



FÜGGELÉK.

46. §. Alvás és álom.

1. A tudatműköclés szabályszerűen visszatérő (periodikus) meg
szakítást szenved. E tünemény az alvás, lelki életünknek egyik 
legcsodálatosabb jelensége. Ebben a pillanatban még lelki életünk 
teljes tudatában vagyunk s utána 7—8 óráig semmit sem tudunk 
magunkról, majd fölébredve ismét bonyolult lelki világunk köze
lién találjuk magunkat. Az alvás fiziológiai oka rendszerint a köz
ponti idegrendszer fáradtsága vagy kimerültsége ; egyébként munka 
hiányában is, vagy ugyanazon érzéki inger sokáig tartó egyforma 
behatása alatt s bizonyos narkotikus anyagok bevétele után is be
áll az alvás. A vegetativ életfolyamatok (vérkeringés, emésztés) alvás 
alatt is tovább tartanak.

Az alvás az álmossd</gal kezdődik : ekkor elfáradt érzékeink 
alkalmatlanokká válnak az ingerek befogadására, elvesztik élessé
güket, erőlködnünk kell, hogy ébren maradjunk. Először a sze
münk mondja fel a szolgálatot, azután a szaglás és ízlés szervei, 
legtovább a hallás és tapintás érzéke fogékony. Az álmosságot 
követi a félalvás (szunnyadás, szender), mely csakhamar a mély- 
alvásba, megy át. Ekkor az agyvelő vérbősége csökken; sem nem 
kap kívülről ingereket, mert az érzékek elvesztették fogékonyságu
kat, sem nem indít belülről meg mozgásokat, mert az akarattevé
kenység szünetel. Csupán reflexmozgások mennek végbe.

Általában, ami ingerli vagy érdekli az embert, az gátolja az 
alvást ; ami pedig elbágyasztja, érdektelen és unalmas, sietteti az 
alvás bekövetkezését. így haragos, nyugtalan, ingerelt állapotban 
nem tudunk elaludni ; ellenben egy unalmas mese, ismert dal el
altat bennünket. Az ingerek hiánya előmozdítja az alvást, hasonló
kép az egyenletes és egyhangú inger is. Az utóbbi esetben az 
inger megszűnése a fölébredés oka (pl. a molnár rögtön fölébred, 
ha megáll a malma). Különösen olyan ingerek ébresztő hatásúak, 
melyek érdekeinkkel szorosan kapcsolatosak, ha mindjárt csekély 
erejűek is (a mélyen alvó anya azonnal fölébred, mihelyt gyer
meke megmozdul). Az alvás mélységét a fölkeltéshez szükséges 
inger nagyságával mérjük.
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•1. Az alvás alatt is keletkeznek lelki jelenségek, melyeket azon
ban tiszta tudat nem kisér : az álmok. Keletkezésükben nagyrészt 
valamely külső ingerhez vannak kötve, melynek fölfogását a képzet
kapcsolatok egész sora követi, egyszersmind eredeti természeté
ből kiforgatja, úgyhogy az álomképek illúziók és liallucinációk. 
Minthogy mindegyik érzékszervünk fogékony lehet az inger iránt, 
bármely érzetterületre vonatkozóan lehetnek álmaink : álmodhatunk 
képekről, hangokról, nyomásokról, ízekről, szagokról stb. A legtöbb 
álom azonban látási (vizuális) természetű, még a többi érzékiete
ket is a látás nyelvére fordítjuk. Ha pl. az álomra valamely hő
inger adott okot, akkor az Etnán vagy egy jégmezőn találjuk ma
gunkat ; ha izmainkat szorítás éri, álmunkban egy egész ráksere
get vagy egy fenyegetően ránkszálló méhcsapatot látunk, mely meg 
akar szúrni bennünket ; ha valami ízérzetünk van, pompás étele
ket szemlélünk stb.

Ennek részint az az oka, hogy a szem rendkívül érzékeny a lény vál
tozásai s a ráható nyomások iránt (az utóbbiak nagyrészt a retinában tör
ténő vérkeringésből származnak); részint pedig, hogy ébren is nagyrészt 
látási képekben folyik le emlékezetünk és képzeletünk. A szem a leghasz
náltabb érzékszerv, mely a külső világról tudósít bennünket. Az agykéreg 
látási centruma a többi érzékcentrumokkal épen ezért erős és sokszoros kap
csolatban áll s így könnyen ingerületbe jut, mikor a többi centrum ingereltetik.

Mindent megteszünk arra nézve, hogy alvás alatt az ingereket, mint 
az alvás megzavaróit távol tartsuk : sötét és csendes szobába megyünk aludni, 
megszabadítjuk magunkat a ruha dörzsölésétől és szorításától, egyenletes hő- 
mérséket kívánunk stb.

A két főkülönbség az éber és álmodó tudat között, hogy az 
utóbbiban a) az álomképek rend nélkül és fantasztikusan folynak 
le, nagyrészt csak az érintkezési asszociációk fonalán, a figyelem 
szabályozó válogatása és kapcsolása nélkül, b) hogy ennek ellenére 
is az álomképek objektiv valósága az álomban kétségtelennek látszik, 
az érzéki szemléletek erejével hatnak : álmunkban látunk, hallunk, 
tapintunk. Ébrenlétben eseményt eseménnyel hasonlítunk össze ; 
álmunkban azonban semmi sincs, amivel képzetsorunkat össze
hasonlíthatnék, vele ellenőrizhetnők. Az álomban az idő mindig 
jelen idő ; ha Julius Caesarral beszélgetünk, ez most történik. Az 
idő tetszés szerint megrövidül : egy nap néhány mp alatt folyik 
le. Azonfelül az álomképek valónak tartása rendkívüli élénkségük
ből is következik ; ha reggel ajtónkon gyengén kopognak s ez a 
hanginger álmot vált ki, mielőtt fölébrednénk, akkor mennydör
gésről vagy ágyúdörgésről, házösszedülésről stb. álmodunk. Az 
élénk, erős csalódás pedig mindig valószerűnek tetszik. Mikor föl
ébredünk, elcsodálkozunk azon, hogyan gondolhattunk oly merő 
valótlanságokat.

Az álomban az összes lelki jelenségek képviselve vannak ; a 
képzetek (álomképek), érzelmek (gyönyör, fájdalom, félelem stb.) 
és az akarati folyamatok (futni, célt elérni stb. akarunk). A gyér-
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тпек s a primitiv ember az álmot és a valóságot nem tudja meg
különböztetni ; álmait valóságos élményeknek tartja, melyekben 
felsőbb hatalmak, az elhunytak stb. neki tényleg megnyilatkoznak 
s a jövőt előre jelzik (álomjóslás).

Az álomban sokszor olyan képzetek újulnak fel, melyekről 
már régen, néha több évtizede elfeledkeztünk. Álmodunk gyer
mekkorunkról. rég meghalt szemétekről, rég nem látott barátaink
ról s ezek emlékképei logikátlan módon összeolvadnak legújaab 
élményeinkkel.

Testünk állapotát erősen visszatükrözik az álomképek ; ha 
izmaink fekvés közben nyomást szenvednek, álmunkban valami 
nagy tárgyat hordozunk, valami nagyon kimerítő dolgot végzünk 
vagy verekedünk ; a vérnek a szívbe való nagyobb mennyiségű 
tódulása izgatott, nehéz álmokat okoz (üldöznek, nem tudunk 
menekülni, leesünk); a gyomorbajok gyakori okai a nyomasztó 
álmoknak ; az akadályozott lélekzetvétel mint fojtogatás vagy ful- 
doklás jelentkezik az álomban. A részeg emberek kígyókkal, ege
rekkel, patkányokkal álmodnak, melyek sétálnak rajtuk (a deli
rium bán is).

Az álomképek útján keletkezett inger néha átterjed az agy
velő mozgató centrumaira s az önkénytes mozgásokhoz hasonló 
mozgások jönnek létre (karok, lábak emelése, taglejtés). Ide tar
tozik az alvabeszélés és alvajárás (szomnambulizmus) tüneménye 
is. Az utóbbi bonyolult, de automatikussá vált mozgásokból áll, 
melyek kiváltására egyszerű asszociáció is elégséges. Minthogy a 
nép a hold (luna) járásával hozta az alvajárást összefüggésbe, 
unatizmusnak, holdkórosságnak nevezzük.

47. §. Hipnotikus állapotok.

A hipnózis (o^oç álom, alvás) az alváshoz hasonló állapot, 
melyben a hipnotizált a neki szuggerált cselekedeteket automa
tikusan elvégzi. Az ilyen állapotokról szóló tant (egyszersmind e 
jelenségeket összefoglalóan) hipnotizmusnak nevezzük. A szug- 
gesztió egy képzetnek parancs alakjában való közlése, mely vagy 
idegen személytől származik (heteroszuggesztió), vagy magától a 
hipnotizálttól (autoszuggesztió). Ihren leggyakoribb szuggesztiójul 
szolgál az alvásra való fölszólítás vagy szándék ; bizonyos moz
gások véghezvitelére, jelen nem lévő tárgyak észrevételére vagy 
jelenlévők észre nem vételére való parancs; egyforma érzéki 
ingerek (óraketyegés), merev nézés (fixirozás), dörzsölés. A hip
nózis beállta az idegrendszernek eddig teljesen ismeretlen termé
szetéhez van kötve, melyet az ismételt hipnotizálás csak jelen
tékenyen növel.
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Jóllehet a hipnózisok több tekintetben eltérnek egymástól, általában 
három állapot különböztethető meg bennük :

1. Bevezető állapot. A test elnehezül, a fej elkábul. A médium visel
kedése oly emberéhez hasonlít, aki épen most ébredt fel álmából, de még 
nem jött magához.

2. Könnyű hipnózis vagy katalepszia. A médium érzéketlenné (anesz- 
tétikussá) válik ; érzékszervei a külső világ benyomásai iránt nem fogékonyak 
többé. Csak azt hallja és hajtja végre, amit a hipnotizáló mond neki és paran
csol. Semmit sem tud parancsszó nélkül tenni, úgyhogy megmarad bármily 
kényelmetlen helyzetben, amíg csak az új parancsszó fel nem oldja őt. Föl
ébredve homályosan emlékszik a hipnózis alatt történtekre.

Bőrébe tűt szúrhatunk s nem érzi ; ha széksorra fektetjük s a székeket 
kihúzzuk alóla kettő kivételével, melyek közül ez egyiken feje, a másikon 
lábfeje nyugszik, megmarad ilyen mozdulatlan, kifeszített állapotban, szobor- 
szerűen.

3. Mély hipnózis vagy szomnambulizmus. Az érzéketlenség teljessé 
válik. A médiumnak ezentiíl nemcsak a cselekvése, hanem az érzékelése is 
a szuggerálótól függ : azt veszi észre, amit az sugall, pl. a széndarabot cukor, 
a tintát bor, a tormát füge gyanánt érzi s nyeli le. Hasonlókép szuggerálható 
a teljes vagy egyoldali süketség, vakság, órzéstelenség ; az utóbbi esetben 
lehet fogat húzni, operációt végezni. Sőt ha a médiumot fadarabbal érintjük 
s azt mondjuk neki, hogy gyújtóval megégettük, pár óra múlva égési sebek 
jelentkeznek a bőrén. Fölébredve, a médiumnak ezen állapotáról egyáltalán 
nincsen emlékezete.

Ha a hipnotizáló azt sugallja a médiumnak a szomnambulisztikus 
állapotban, hogy valamit éber állapotban majd bizonyos időpontban meg 
kell tennie (pl. hat órakor egy üveget eltörnie, hétkor bizonyos helyen talál
koznia), a parancs legnagyobbrészt teljesül (poszthipnotikus szuggesztió). Ilyen 
módon már sikerült egyeseket ideges rángatózásról, álmatlanságról s más 
idegbetegségtől hosszabb-rövidebb időre meggyógyítani.(Szuggesztiós therapia.)

Szuggesztióról beszélünk a mindennapi életben akkor is, ha 
valakire más rendkivül nagy hatással van, akaratát tetszése szerint 
irányítja. így emlegetjük a nagy szónokok, nevelők, orvosok, szí
nészek szuggesztióját.

48. §. A lelki betegségek.

Lelki betegségen (pszichózis) a lelki életben megnyilatkozó 
tartós vagy ideiglenes rendellenességet értjük. E betegségek az 
agy velő beteges elváltozásaihoz vannak kötve. Az a tudomány, 
mely ezen betegségek lefolyását tanulmányozza és a gyógyítás
módokat megállapítani törekszik, a pszichiátria (tatpôç, orvos). 
Ennek egyik feladata az agy centrumoknak a lelki zavaroknak meg
felelő megbetegedéseit megállapítani, amely céltól azonban ma 
még nagyon távol áll. Többnyire csak ezen kóros állapotok pszi
chikai jeleit (szimptomáit) figyelheti meg. míg az agyvelőfoly^ama- 
tok ismerete nagyon tökéletlen. A lelki betegségek tanulmányozása 
azért is fontos, mert sokszor épen ezek derítenek fényt a lelki 
jelenségek normális lefolyására is.

A lelki betegségeket általában a normális lelki élet főirányai
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szerint osztályozhatjuk. A normális lelki tevékenységek pedig: a 
külső világ jelenségeinek fölfogása és értelmi földolgozása (gondol
kodás); ezt a kedélyélet hullámzása s az akarati jelenségek kisérik. 
Mindezen rendes lelki működéseknek megvan a rendellenes (abnor
mis) párjuk. A lelki bajok tehát a gondolkodás, érzelem és akarat 
betegségeire oszthatók föl. természetesen nem oly értelemben, mintha 
ezek egymástól teljesen elválasztva jelentkeznének.

1. A g o n d o lk o d á s  körébe tartozó lelki bajok:
a) Az érzet és szemlélet zavarai: illúziók és hallucinációk, 

melyeknek sűrű előfordulása az elmebetegségek leggyakoribb szimp- 
t ómá j a.

b) A figyelem eltompulása : a szemléletekhez nem kapcsolód
nak erősítő emlékképek s így a beteg az eseményeket nem tudja 
követni, a környezetében előforduló változásokat nem is veszi 
észre. Ezen jelenség ellentéte, a figyelem abnormis élénksége : a 
benyomások iránt való fokozott érzékenység, minden kis inger gyors 
és határozott fölfogása : a beteg minden iránt érdeklődik, semmi 
sem közönyös előtte. A rendellenes szórakozottság s ennek ellen
téte. a mindig egy gondolattal való foglalkozás is ide tartozik.

c) A szemlélet és a figyelem zavaraival szorosan egybefüggnek 
az emlékezel betegségei, mert az emlékképek a szemlélet természete 
és a ügyelem foka szerint alakulnak. Az ú. n. amnézia eseteiben 
a beteg vagy részlegesen, vagy teljesen elveszti emlékező készségét. 
Az öreg korral együtt jár az emlékezet gyöngülése. Kraepelin sze
rint a képzeteknek 70% -a a fiatal korból való. Néha csak bizo
nyos képzetcsoportok esnek ki az emlékezetből (v. ö. az afdzia- 
tüneményeket 54.1.). Az elmebetegeknél gyakori jelenség az emlekezet 
hallucináció ja : a beteg olyan tapasztalatokat mond el, melyeket 
sohasem élhetett át (mesébe illő óriásokkal küzdött, rettenetes sebei 
voltak stb.).

d) A képzetkapcsolódás zavarai : az asszociáció mindig azonos 
megújúlása, a képzetfolyamatnak minden aprólékos körülményre 
való kiterjeszkedése (körülményesség), beteges gyorsasága vagy lassú
sága, a közönségestől elütő tartalmi meghamisítása, a kellő össze
függés hiánya stb. Ide tartoznak a kény szerképzetek, is ; ezek a 
beteg összes képzeteinek mintegy asszociációs csomópontjai, me
lyekre az mindent vonatkoztat. A kényszerképzet az egyén akarata 
nélkül, sőt annak ellenére állandóan a tudat gyújtópontjában van, 
heteken, sőt hónapokon keresztül makacsul s kínzóan visszatér : 
néha az egyént gondolkodásával és érzületével ellentétes cselek
vésre kényszeríti. Gyakori forrása a kényszerképzetnek a felelősség 
érzése ; pl. valaki azt hiszi magáról, hogy fontos hivatalos aktát 
gondatlanságból megsemmisített, valakit fizetés közben megkárosí
tott, valamely ügyben nem járt el kellő lelkiismeretességgel, egy 
gyújtószál eldobásával tűzvészt okozott. Vannak, kik állandó féle
lemben élnek, hogy ez vagy az nem fog eszükbe jutni ; e félelem
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azután tényleg megzavarja a rendes asszociációt. A kényszereszmék 
közül egyik leggyakoribb valamely betegségre való állandó aggodal
mas gondolás ; sok ember fejét a baeillus-elmélet zavarja meg, 
indokolatlanul folyton fertőzéstől rettegnek s ezért örökösen kefél- 
kednek, mosakodnak, egész nap keztyűt hordanak, senkivel kezet 
nem fognak stb.

Újabban teljesen tévesnek bizonyult azon elterjedt vélemény, hogy egyik 
vagy másik kényszerképzet néha egyébként lelkileg teljesen egészséges sze
mélyeknél is fölléphet s így önálló lelki betegségként szerepelhet (mono- 
mania). Az ilyen nevek, mint kleptomania (lopási mánia), pyromania fgyúj- 
togatási mánia), nymphomaiiia stb., elavultak s csak féireértésekre adnak 
alkalmat, mióta kitűnt, hogy mindazok, akiknek ilyen ú. n. rögeszméjük 
(fixa idea) van, valóságos lelki betegségben szenvednek, melynek a rögeszme 
csak egy jelensége.

e) A képzelet betegségében szenvedő vagy nem rendelkezik 
képzetanyaga fölött, új képzetkapcsolást csak nagyon nehézkesen 
tud alkotni, hiányában van minden szellemi mozgékonyságnak, 
vagy pedig képzeteit állandóan az érzéki szemlélet elevenségével 
gondolja el s a valósággal egyáltalán nem törődve kapcsolja őket. 
Ide tartoznak a beteges föltalálok és kalandorok, kik fáradhatat
lanok fantasztikus tervek kitalálásában (pl. a perpetuum mobile, 
a repülő léghajó kérdésen törik megfelelő készültség nélkül fejüket); 
az álmodozók, kik önkényesen elképzelt helyzeteiket a legapró
lékosabban le tudják írni ; a született hazudozók és széliálmosol:, 
kik meglepő biztos föllépésükkel, tetszetős meséikkel a naivabb 
embereket hálóba ejtik.

f) Az ítélet és következtetés képességének állandó megcsökke- 
néséből származnak az ú. n. téveszmék. Az üldöztetési téveszmé
ben szenvedő minden ártatlan megjegyzésről, taglejtésről azt hiszi, 
hogy ellene irányul ; mindenben ellene induló hajszát vél fölfedezni, 
sőt e téves gondolatai lassankint illúzió-jellegükből kivetkőznek s 
hallucinációkká válnak, amikor a beteg minden legkisebb külső ok 
nélkül is üldözöttnek hiszi magát. Ekkor az elmezavar már nyil
vánvaló. A nagyzási téveszmében szenvedő fejedelemnek, trón
örökösnek, pápának. Napóleonnak, Bismarcknak stb. képzeli magát ; 
dicséri szép ruháit, lovait és várait; óriási birtokai vannak s ren
geteg pénze ; az övé Magyarország, Európa, az öt világrész, sőt az 
egész világ.

g) Az öntudat betegségei közül nevezetesebb az öntudat- 
hasadás, mikor egy nagyobb lelki összefüggés, képzetláncolat, mely 
több-kevesebb ideig foglalkoztatta az egyént, kiesik a tudatból 
(amnézia), de elrejtve, a normális lelki élettől elszakadva, mintegy 
másik tudatként tovább él az egyén elméjében. így nemcsak két, 
hanem három, sőt több «én» élhet váltakozva az egyénben, csak
hogy az egyik én mit sem tud a másikról. — Máskor megint a 
beteg mint valami szobor jelenik meg önmaga előtt ; arca a tükör
ben. továbbá saját hangja idegen előtte ; a cselekvés gépszerűen
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megy végbe az akarás tudata nélkül; gondolatai jönnek-mennek 
minden aktiv közbelépés nélkül. A beteg magát csak e jelenségek 
részvétlen szemlélőjének érzi (depersonalisatio). Más beteg meg
kövültnek, megholtnak tartja magát, vagy azt hiszi, hogy ördöggé 
vagy állattá vált, esetleg ezek belé bújtak ; az utóbbi esetben egész 
világosan megkülönbözteti a saját gondolatait és cselekedeteit a 
megszálló ördögétől.

2. Az érze lm ek  zavarai : a) a lelki exaltáció (rendellenes 
fölhevűltség), melyben a beteg több-kevesebb ideig tartó rendkívüli 
jókedvet mutat, mely többnyire valamely téveszmével kapcsolatos, 
de a józan megfigyelő előtt indokolatlan ; b) a lelki depresszió 
(csüggedtség), mely mint állandó szomorúság állapota rendkívül 
fokozott ingerlékenységgel, bizalmatlansággal, főkép pedig aggodal
mas kényszerképzetekkel kapcsolatos. Ide sorolhatók az ú. n. 
phobidk, amilyenek : agoraphobia (nyilvános helyen keresztülmenés- 
től való félelem), sitophobia (evéstől való félelem), kathisophobia 
(a nyugodt ütéstől való félelem, mely a beteget folyton fölugrásra 
készteti), a phobie du regard (idegen ember ránk pillantásától 
való félelem) stb. Az érzelem betegségéhez számíthatjuk az ú. n. 
moral insaniti/ -1 (olv. morei inszeniti), azaz átlag ép gondolkodás 
mellett az erkölcsi érzelmek terén való legteljesebb érzéketlenséget. 
Az ebben szenvedők már gyermekkorukban föltűnnek társadalom
ellenes (antiszociális) hajlamaikkal, amilyenek : hazudozás, állat
kínzás, más kínjában való gyönyörködés, folytonos kártevés, lopás, 
csavargás, kicsapongás, indokolatlan kötekeclés.

3. A lelki élet minden zavara utolsó kifejezését a beteg 
a k a ra tá b a n  és cselekvésében  találja; a lelki élet egyéb 
területeinek betegsége befolyásolja az akaratot és cselekvést is. Az 
ítélőképesség biztosságának megfogyatkozásával az egyén folytonos 
ingadozás, kételkedés áldozata, sehogy sem tudja magát elhatározni, 
nem tud akarni (abulia). Viszont mások beteges akarnokságban 
szenvednek, folytonosan oktalan vállalatokat tervezgetnek és siker
telenül kísérelnek meg, szakadatlanul beszélnek, énekelnek, járnak- 
kelnek, cél nélkül tesznek-vesznek (hyperbulia). Az akarat rend
ellenes befolyásolhatóságát (szuggerálhatóságát) tapasztaljuk a hip
nózisban (automatiz)nus).

Ha bizonyos elmebetegek tagjait valamely helyzetbe állítjuk, 
azon nem változtatnak, órákig mozdulatlanul ugyanazon helyzetben 
mintegy megdermedve maradnak (Imtatonia). Esetleg a beteg egyes 
mozdulatokat, taglejtéseket, szavakat sokszor változatlanul ismétel 
(stereotipia) ; máskor semmiféle felszólításnak sem engedelmeskedik, 
mindent megtagad, vagy a kívánt cselekvésnek ellenkezőjét teszi 
(negativizmus), esetleg minden kérdéssel szemben némán viselkedik 
(mutacizmus).

Az felsorolt lelki bajok csak tipikus elemi zavarok. Ezek 
különféle csoportosulásából alakulnak ki az összetettebb lelki



kórképek (paralysis progressiva, dementia, paranoia, idiotis
mus).

A pszichózisokhoz számíthatjuk még egyes kábító (narkoti
kum) szerekeknek a lelki életre való hatását is. Ilyen szerek: a mor
fium, kloroform, ópium, hasis, legközönségesebb pedig közülök az 
alkohol. Ennek hatása az alkoholizmus (alkoholmérgezés), vagyis 
a szeszes italoknak (bor, sör, pálinka) mértéktelen élvezetéből szár
mazó betegség.

A szeszes italok felszívódnak a szervezetbe ; a bennük rejlő 
alkohol protoplazma-méreg, mely megtámadja a sejteket, és pedig 
minthogy annál nagyobb kárt tesz bennük, minél finomabbak, 
érzékenyebbek, legrombolóbb hatású az idegsejtekre. Az alkohol 
rendszeres élvezete nagy mértékben gyengíti az egyén szervezetét, 
csökkenti munkaképességét s a betegségekkel szemben való ellen
állóerejét, növeli a halandóságot.

Az alkoholizmus minthogy öröklődik, egyik főtényezője a faj elkorcso- 
sulásának, tehát nemcsak az egyén, hanem a társadalom degenerációjának 
is. Demme berni orvos 10 alkoholista és 10 józan szülő gyermekét figyelte 
meg. Az előbbiek 57 gyermeke közül 12 a születés után nemsokára meghalt, 
36 volt közülük elmebeteg, idióta, nyavalyatörős (epilepsziás) és testi nyo
morék s csak 9 normális. A nem-alkoholista szülők 61 gyermeke közül csak 
5 született halva, ill. múlt ki a születés után, 4 volt elmebeteg, 2 testi nyo
morék és 50 normális. A statisztika azt mutatja, hogy a kórházak, elme
gyógyintézetek és börtönök lakóinak legnagyobb százaléka az alkoholisták 
közül kerül ki. Az alkoholizmus elrettentő példái úton-útonfélen tapasztal
hatók ; valamennyi, de különösen az alsóbb néprétegeket mételyezi meg. 
Sajnos, találóan jellemzik a mai társadalom alkoholizmusát a következő sza
vak : Az emberek isznak, ha éhesek, hogy ne éhezzenek ; isznak, ha jóllaktak, 
hogy jól emésszenek ; isznak, ha álmosak, hogy ébren maradjanak s isznak, 
ha álmatlanok, hogy elaludjanak. Isznak, ha fáznak, hogy melegük legyen s 
isznak, ha melegük van, hogy lehűljenek ; isznak, ha egészségesek, hogy 
meg ne betegedjenek s ha betegek, hogy fölépüljenek. Isznak, ha keresztelő 
van s isznak, ha halotti tort ülnek ; isznak, ha vigadnak ; isznak, ha szomor- 
kodnak : deriire-borura isznak.

Az alkoholmérgezéssel (részegséggel) együttjái'ó föltűnő lelki 
zavar : az asszociációnak s ennélfogva a gondolkodásnak akado
zása, ill. teljes hiánya. Az asszociáció erőszakos, mert nincsenek 
ellenőrző képzetek, melyek bennünket józan állapotban megóvnak 
az oktalan gondolkodástól ; hiányzik a körültekintés, előrelátás, 
fontolgatás, az emlékezet is az alkohol hatása alatt rohamosan 
gyöngül, a gondolatmenet lassúvá válik. Az alkoholista erkölcsi 
világrendje teljesen megváltozik; lassankint a bűnnek és erénynek 
más értelme alakul ki lelkében. Amit becstelennek tartott, most 
az közönyös előtte ; amiért régebben szégyenkezett, most kedvét 
leli benne. Önuralma csökken, vagy teljesen eltűnik, titkait ki
beszéli s követelővé válik. Lassankint az érzékek működése elgyön
gül, a részegnek illúziói s hallucinációi vannak, míg végre öntu
data teljesen elhomályosul. Józan állapotában bántja őt erkölcsi
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züllése s e szomorúságát ismét csak az alkoholba, mint «gondűző»- 
ítalba fojtja. Esetleg fölteszi magában, hogy lemond az ívásról, 
de a legkisebb kisértésnek sem tud ellenállni, akarata teljesen 
elgyöngül (Video meliora proboque, deteriora sequor). Az alkoho
lizmus szomorú vége az ú. n. delirium tremens potatorum elme
zavar.

Az alkoholizmussal mint nemcsak egyéni, hanem társadalmi 
veszedelemmel szemben mindenkinek, aki a maga, családja és 
nemzete sorsát szivén viseli, küzdeni kötelessége.



LOGIKA.

1. §. A logika fogalma és fölosztása.

A logika* a helyes gondolkodás törvényeiről szóló tudo
mány. A pszichológia a gondolkodás tényleges lefolyásával fog
lalkozik (mikép keletkeznek, kapcsolódnak, fejlődnek, gondolataink), 
a logika ellenben azt törekszik megállapítani, mikép kell lefolynia 
gondolkodásunknak, hogy helyes (érvényes) ismeretekhez vezessen. 
Amíg az egyes tudományok a maguk területén a tényeket leírják, 
vagyis megállapítják, ami van, addig a logika a gondolkodás számára 
egyetemes érvényű szabályokat (normákat) igyekszik megállapítani, 
vagyis normativ tudomány épúgy mint az etika, mely a cselekvés 
és az esztétika, mely a műalkotás számára állapítja meg a maga 
normativ törvényeit, hogy célunkat : a jót, illetőleg a szépet elér
hessük. A pszichológiai vizsgálatnál nem törődünk azzal, vájjon 
valamely gondolat helyes-e vagy sem, hanem azt kutatjuk, hogyan 
jött létre, azt írjuk le, ami van, a logika ellenben a gondolat 
érvényességét, helyességét vizsgálja, vagyis azt, milyennek kell 
lennie a gondolatnak, hogy igaz legyen. Nem mindig igaz logi
kailag az, ami pszichológiailag igaz. Pl. minden illúzió pszicholó
giai szempotból tagadhatatlanul igaz tény, de logikai szempontból 
nem tartjuk igaznak az illúzió tartalmát. Ha az ember csalhatat
lan volna, akkor a pszichológia és logika födné egymást; amit 
gondolna az ember, egyúttal igaz is volna.

A logika normativ jellege mellett formai tudomány, vagyis 
amíg az egyes 'tudományok a gondolkodás bizonyos irányú tartul- 
máxal foglalkoznak, a logika a gondolkodás szükségképi és egye
temes formáixal. Ha megállapítjuk pl. az indukció szabályait, akkor 
nem egy különös ismerésmódot alkotunk, hanem minden ismeret
körre vonatkozót, eltekintve a tartalomtól. A logikai formák azon 
viszonyok, melyekbe a tartalmat hozni kell. hogy igaz (érvényes) 
legyen. E tekintetben a logika egyetemes tudomány, mely vala
mennyi tudomány előfeltételeit tárgyalja.

* Xoyixr; (t. i. hv.atk,íri) — a Wyos-röl, a gondolkodásról szóló tudomány 
(gondolkodástan).
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A logika két főrészre oszlik :
1. elemtanra, mely a gondolkodás elemeivel (fogalom, ítélek 

következtetés) foglalkozik ;
2. módszertanra, melynek tárgya olyan gondolkodási eljárá

sok megállapítása, melyek segítségével a tudomány mint egysé
gesen összefüggő, rendszeres egész alakul ki (meghatározás, fel
osztás, bebizonyítás, módszer és rendszer).

Jóllehet a logika a helyes gondolkodásról szóló tudomány, mégsem 
az a célja, hogy megtanítson helyesen gondolkodni valakit, aki arra nem 
képes. A poétika s a retorika tanulása még nem tesz bennünket költőkké s 
szónokokká, a perspektíva szabályainak ismerete senkit sem tesz még magában 
véve jó tájképfestővé ; poétika nélkül lehet valaki jó költő, retorika nélkül 
kiváló szónok, a perspektíva szabályainak ismerete nélkül kitűnő tájképfestő : 
hasonlókép a logika nem tesz senkit sem helyesen gondolkodóvá s viszont 
logika tanulása nélkül is helyesen lehet gondolkodni. A logikának, különösen 
elemtani részének első sorban elméleti jelentősége van : tudatossá teszi ben
nünk azokat a törvényeket, melyekhez gondolkodásunban állandóan alkal
mazkodunk, hogy érvényes ismeretre jussunk s kimutatja azt, hogy ezen 
törvények milyen, gondolkodásunk természetétől megszabott szükségképisé- 
gen alapulnak ; egyszersmind segít bennünket a gondolkodás közben elkövetett 
hibák megtalálásában is. A helyes gondolkodásra való képesség az emberrel 
vele születik, de mindenesetre igaz az, hogy jobb, ha eljárásaink alaptörvényeit 
ismerjük, mintha nem ismerjük. Valamint csak az ismer egy nyelvet alaposan, 
aki annak a nyelvnek grammatikájával is tisztában van, hasonlókép csak az 
ért a gondolkodás törvényeinek teljes biztossággal való alkalmazásához, aki 
ismeri is azokat.

A logika módszertani részének, mely a tudományos gondolkodás bo
nyolult eljárásaival foglalkozik, — mint látni fogjuk — már nagy gyakorlati 
jelentősége is van.



ELEMTAN.

2. §. A fogalom.

Az olyan képzeteket, melyekben a hasonló tárgyak eltérő 
tulajdonságai (jegyei) a tudatban elhomályosodnak s csak a meg
egyező tulajdonságok maradnak meg, közképeknek hívtuk (y. ö. 
22. §.). PL az, amit a «fa», «ember», «háromszög» név hallatára 
gondolunk.

Gondolkodásunk arra irányul, hogy a világ rengeteg szem
léletében tájékozódjék; ezért a képzeteket rendezni törekszik, és 
pedig első sorban azáltal, hogy egymástól lehető élesen megkülön
bözteti őket. A megkülönböztetés olyan tulajdonságoknak kieme
lése által történik, melyeket mindig egy bizonyos tárggyal vagy 
tárgycsoporttal s nem mással kapcsolatosan találunk. Az állan
dóan megegyező tulajdonságokat, melyek nélkül a tárgy nem is 
gondolható, a tárgy lényeges jegyeinek nevezzük. A tárgy lénye
ges jegyeinek egy szó által képviselt összességét szoktuk foga
lomnak hívni. Voltakép a tárgyra nézve minden jegy lényeges ; a 
lényeges szó csak a tárgyak egyes tulajdonságainak a mi gondol
kodásunk számára való jelentőségét fejezi ki. Pl. az ember «lé
nyeges» jegyei : az ész, beszéd, egyenes járás. Vájjon mit tart 
valaki egy tárgy lényeges jegyeinek, ez függ műveltségétől, tudo
mányos álláspontjától, gondolkodása fejlettségétől. Az utóbbiak 
szerint van a dolgokról más és más fogalma.

A legtöbb embernek a tárgyakról való fogalma az épen fel
tűnő, állandó (permanens) tulajdonságoknak összege. Ez a fogalom 
összeesik az egy szóval jelzett közképpel (reprezentatív képzettel). 
Az ilyen fogalmat pszichológiai, fogalomnak nevezzük. Ezzel szem
ben a tudomány a tárgyak logikai fogalmának megállapítására 
törekszik, mely úgy jő létre, hogy a közképben rejlő tulajdon
ságokat kritikailag feldolgozzuk, tudatosan igazoljuk. Voltakép 
az összes jegyeket föl kellene kutatnunk, csak így juthatnánk a tárgy, 
folyamat stb. teljes fogalmához. Ez azonban csak ideális feladat, 
mely szabályozza gondolkodásunkat, de soha el nem érhetjük, csak 
a matematikában, hol a fogalom eszünk alkotása s a jogban, hol a 
fogalomnak mi adunk tartalmat. A természet tárgyai azonban
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adva vannak, ezekre nézve az egyéniség elve (principium indi- 
viduationis) uralkodik, azaz minden létegységnek megvannak a 
maga egyéni sajátságai, melyek valamennyien föl nem sorolhatók 
s teljesen sohasem általánosíthatók. Ezeknek fogalmát oly tulaj
donságok kapcsolataként kell felfognunk, melyek sok más tulaj
donságok okai. A logikai fogalom azon követelményt fejezi ki. hogy 
e tulajdonságokat igazoljuk. Valamiről való igazolt ismeretünket 
nevezzük logikai értetemben fogalomnak.

3. §. A fogalom tartalma és terjedelme. Kategóriák.

A fogalom tartalmán a benne gondolt jegyek, terjedelmén 
pedig az alája tartozó tárgyak összességét értjük. Pl. a parallelo
gramma fogalmának tartalmát a négyszögűségnek s az ellentétes 
oldalak párhuzamosságának jegyei alkotják, terjedelmét pedig a 
négyzet, téglalap, rombusz és romboid. Az állat fogalmának tar
talma : szerves lény, érzés, önkénytes mozgás : terjedelme : emlősök, 
madarak, kétéltűek, halak, férgek stb.

A fogalom tartalma nem állandó, változatlan, hanem fejlő
désnek van alávetve. A fejlődő egyének (pl. az egyes emberek) 
fogalmának tartalma a legváltozóbb. A tudomány épen arra törek
szik, hogy tárgyainak mindig pontosabb megismerése által ezek 
fogalmát egyértelműen és határozottan kialakítsa és megállapítsa. 
A fogalmi ismerés eszménye az, hogy a fogalomba lehetőleg a 
tárgy minden jellemző tulajdonságát belefoglaljuk s mindazokat 
kirekesszük. melyek oda nem tartoznak, törvényszerű kapcsolatot 
nem mutatnak, ha mindjárt a köztudat odavalóknak véli is őket. 
A fogalom tartalmát a meghatározás által tesszük világosan tuda
tossá (v. ö. 20. §.)

A fogalom tartalma és terjedelme fordított viszonyban van 
egymással. Minél nagyobb a fogalom tartalma, azaz minél több 
jegye van, annál kisebb a terjedelme, azaz annál kevesebb tárgyra 
vonatkozik és megfordítva. így a «ragadozóállat» fogalmának 
nagyobb tartalma, de kisebb a köre, mint az «emlősállat» fogal
mának ; minden ragadozóállat emlősállat, de nem minden emlős 
ragadozó.

Ha a fogalom tartalmából mindig több és több jegyet vo
nunk el (absztrahálunk), mindinkább nagyobbodik a terjedelme ; pl. 
sas — madár — melegvérű állat — gerinces állat — állat — szerves 
lény — lény. Ellenben ha fogalom tartalmát újabb jegyek hozzáadása 
által nagyobbítjuk, szűkül a terjedelme; pl. lény — szerves lény — 
állat — gerinces állat — melegvérű állat madár sas. Az
előbbi eljárást elvonásnak (absztrakció), az utóbbit határoldsnak 
(determináció) hívjuk; amaz elemző (analitikus), emez összetevő 
(szintetikus) művelet.

K o m is  G y. : A pszichológia és logika elemei.
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Állapítsuk meg a közbeeső tagokat részint 1. determinációval, 2. részint 
absztrakcióval a következő fogalmak közt: 1. ember — budapesti : alakzat — 
derékszögű háromszög; eszköz — kard; tudomány — pszichológia ; mozgás — 
hő; ielki jelenség — harag; 2. házi macska — állat; búza — növény; vas — 
ásvány ; Hunyadi — hős ; fillér — pénz ; dal — költemény ; parenézis — írásmű.

A legáltalánosabb fogalmakat kategóriáknak* nevezzük; ezek azon leg
egyetemesebb szempontok, melyekből a valóság tárgyai tekinthetők. Aristoteles, 
az első logikus 10 kategóriát állított föl : lényeg, mennyiség, minőség, viszony, 
cselekvés, szenvedés, hely, idő, fekvés, bírás. Kant négy kategóriát ismer : 
mennyiség (quantitas), minőség (qualitas), viszony (relatio)  és módosulás 
(modalitás). Wundt szerint négy kategória van : tárgy, minőség, állapot és 
vonatkozás.

4. §. A fogalom fajai.

1. Terjedelmük szempontjából a fogalmak vagy a fölé- én alá
rendeltség (szuperordináció és szubordináció), vagy a mellérendelt
ség (koordináció) viszonyában állanak egymással. Két különböző 
terjedelmű fogalom közül a kisebb terjedelemmel bíró alá van 
rendelve ((sziibordinálva) a nagyobb terjedelmű fogalomnak, ba az 
előbbi az utóbbi terjedelmében bennvan ; pl. az arany a fémnek, 
a fém az ásványnak fogalmában. Ha bizonyos fogalmak egy har
madik fogalom terjedelméhez (köréhez) tartoznak, egymás mellé 
vannak rendelve (koordinálva); pl. az arany, ezüst, réz, vas a 
fémnek, a fém, kén, gyémánt, graíit, pirit az ásványnak alái*endelt 
fogalmai, de viszont egymás között mellérendeltek.

A nagyobb terjedelmű fogalmat nemnek (genus), az alája 
tartozó kisebb terjedelműt fajnak (species) híyjuk ; a fajok alá 
ismét az alfajok, ezek alá végül az egyének tartoznak. « A hozzá
tartozik az S  fajhoz», annyit jelent, hogy A-ban megvannak az 
S'-ben foglalt jegyek ; A képviselője, egyes esete az S-ként jellem
zett tárgyaknak. A azonban általánosabb jegyekkel is jellemezhető, 
azaz a wemfogalom al^ is sorolható, így végül a legmagasabb 
nemhez, a létező fogalmához jutunk (pl. fülemile — éneklő ma
dár — madár — állat — szerves lény — test — létező). A nem
fogalom a következő magasabb fogalomhoz viszonyítva mint faj 
fogalom tekinthető. így alkotja meg a természetrajz a maga rend
szertanát, melyben minden nemfogalma külön nevet nyer : ország, 
kör, csoport, osztály, rend, család, nem, faj, válfaj, egyed.

Amit állíthatunk a nemről, azt állíthatjuk a fajról is, de nem 
megfordítva ; ami igaz a fémről, az igaz az aranyról is, de viszont 
amit az aranyról állíthatunk, az nem mind érvényes az összes 
fémekről is.

Az egyesfogalom (individuális fogalom) a legnagyobb tar
talmú, de a legkisebb terjedelmű, azaz olyan, mely csak egy tárgyra

* A görög zaTTjyopéti) szóból (=praedicare, kimondani, kijelenteni), kate
gória (praedicamentum) az, amit valamiről ki lehet mondani.
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vagy személyre vonatkozik (pl. Széchenyi István gr.). Ezzel szemben 
az ú. n. egyszerű fogalmak legkisebb tartalom mellett a legna
gyobb terjedelműek (pl. létező, tulajdonság, mennyiség s. i. t.).

ű. A szó szorosabb értelmében csak a képzetek konkrét ter
mészetűek, amennyiben ugyanis egy tárgy jegyeit csak ezek fog
lalják magukban szétválasztás, elvonás nélkül ; a fogalmak azon
ban elrontok (absztraktak), mert bizonyos képzetelemektől elvonat
koznak. Mégis a fogalmakat is fel szokás osztani konkrétekre és 
elvontakra. Az előbbiek azok, melyeknek tartalma szemléletben is 
'előállítható (pl. ember, fa, hegy), az utóbbiak pedig olyanok, me
lyeknek tartalma valamely viszony, vonatkozás, mely a valóságban 
magában véve nem fordul elő, hanem csak elvonás eredménye, 
{pl. bátorság, erény, szerencse, logaritmus). Ha az elvont fogal
makkal kapcsolatban mégis érzéki képzetek merülnek fel a tudat
ban, ezek nem az illető fogalom tartalmához, hanem terjedelmé
hez tartoznak ; pl. a «vakmerőség» szó hallatára egy embert bizo
nyos helyzetben (pl. magasból leugorva) képzelünk magunk elé.

3. Ha két fogalomnak csak egymással való kölcsönös vonat
kozásban van értelme, egymást föltételezik, korrelativ fogalmaknak 
nevezzük őket (pl. ok — okozat, hegy - völgy, apa — gyermek 
jobb — bal).

Két fogalom tartalomra és terjedelemre nézve teljesen egy
forma lehet, ha mindjárt külön szóval is jelöljük őket, egyik a 
másik helyett használható ; ezek az azonos (identikus) fogalmak 
(pl.egyenlő oldalú háromszög — egyenlő szögű háromszög ; Franklin — 
a villámhárító föltalálója). A különbség csak a nyelvi kifejezésben 
van, mely az épen előforduló összefüggés szerint a fogalom egyik 
oldalát különösen kiemeli. Keresztező fogalmak akkor állnak 
elö, ha terjedelmüknek csak egy része közös; pl. néger és rab
szolga. Ha a fogalmak annyira különböző tartalmúak, hogy nem 
rendelhetők egy közös magasabb (általánosabb) fogalom alá. azaz 
•egymással össze nem hasonlíthatók, diszparát fogalmaknak hívjuk 
őket (pl. bátorság — háromszög).

Ellenmondó (kontradiktórius) fogalmak azok, melyek egymás 
tagadását tartalmazzák (pl. halandó — halhatatlan, szép — rút, 
élő — halott). Ellenmondó fogalmak egyidejűleg nem állítha
tók ugyanazon tárgyról. Ellentétesek (kontrárius) azon fogalmak, 
melyek mint egy megkülönböztetés tagjai, egymástól a legtávolabb 
állanak (pl. tékozló —fösvény, fehér — fekete, jó — rossz).

5. §. Az ítélet.

Észreveszünk egy röpülő madarat; figyelmünk a madár szem
léletének épen a röpülést kifejező vonására irányul. Ezáltal a 
«röpülő madár» összképzetében szétválasztás jött létre egyrészt a

7*
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(imadár», másrészt a «röpülés» szemléletelemek között. A kettő 
azonban a valóságban egységet alkot, egymáshoz tartozik ; a gon
dolkodásunkban kiemelt «röpül» jegyet a «madár»-ral vonatko
zásba hozzuk s azt mondjuk: a madár repül. Ezzel ítéletet alkot
tunk. Ezen ítélet által a «repülő madár» képzetét fölbontottuk, 
elemeztük (analízis) s döntöttünk az elemek egybetartozása fölött, 
végül az elemeknek s az egységnek ezen egybetaitozását kijelen
tettük (szintézis). Pl. leeső kő <  a kő leesik; virágzó fa <  a fa 
virágzik. Az ítélet tehát pszichológiai szempontból a tudatnak ana- 
litiko-szintétikus működése, egy összképzet szétbontása s bizonyos
elemek egybekapcsolása.

Az ítélet keletkezésének ily módon való leírása első sorban 
a szemléleti (észrevételi) ítéletekre vonatkozik. De nemcsak szem
léleteket (képzetek4) s ezek elemeit, hanem fogalmakat is összeköt 
tudatunk ítéletekké. Egész gondolkodásunk, mint eleven folyamat 
ilyen ítéletekben folyik le. Voltakép már a fogalom kialakulásához 
is szükséges Ítélet, mert csak ítéletek útján állapítható meg, mely 
jegyek a sajátjai egy tárgynak, vagyis mely jegyek állandóak a 
tárgyon vagy közösek a tárgyak egész csoportján. Minden fogalom 
végelemzésben a tárgyról alkotott sok ítélet csapadéka s viszont 
minden fogalom egy ítéletsorrá bontható fel. Ha valaki nincs 
tisztában a ragadozóállat fogalmával, akkor rá nézve ezen íté
letek : a ragadozóállatnak karmai, szakító fogai stb. vannak, azon 
l.övetélményt jelentik, hogy ezen jegyeket (karmok, szakítófogak) a 
fogalomba fel kell vennie.

A szemléleti ítéletben az ítélet tárgyát képező folyamat 
mindig egy épen felmerülő, egyes (egyéni) eset ; ellenben a fo
galmak szétbontásán és összekapcsolásán alapuló ítéletekben (fo
galmi ítéletekben) bizonyos tulajdonságok állandó együttlétét vagy 
egymásutánját, tehát egyetemes szabályszerűségeket állapítunk 
meg, és pedig úgy, hogy a fogalmaknak állandóan hozzátartozó 
jegyeket tulajdonítunk s ezek egymáshoz való viszonya fölött dön
tünk. Logikai szempontból tehát az ítélet annak kifejezése, hogy 
valamely tárgynak bizonyos tulajdonsága van, vagy hogy vele 
valami történik. Tárgyon pedig nemcsak valóságos, (pl. a fa zöld) 
hanem tisztán gondolt (ideális) dolgot is értünk (pl. a Pegazusnak 
szárnya van ; ÿ —\ imaginárius mennyiség).

Az ítélet legtöbbször nem egyszerű, hanem összetett gondolat- 
folyamat, mert az analízisen (széttagoláson) és szintézisen (kap
csoláson) kívül még érzelmi és akarati elemekkel is kapcsolatos. 
Minthogy minden ítélet állít vagy tagad valamit, igényt tart az 
érvényességre, együttjár vele az a hit, hogy a benne foglalt állítás 
vagy tagadás tényleg érvényes, a valóságban is igaz. Az ítéletek 
logikai vizsgálata épen arra vonatkozik, mennyiben érvényes (igaz) 
a bennük kifejezett gondolat. Vannak ítéletek, melyek közvetlenül 
érvényesek (igazak, evidensek); pl. «a fehér nem fekete». Más íté-

<WB0M̂ iY0Sl£3HVT&tíA,
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letek csak lépésről-lépésre való bizonyítás által tűnnek fel előttünk 
érvényeseknek ; pl. a Pythagoras-tétel. A bizonyítás szintén ítéle
tekben történik, melyek által lassankint a bizonyítandó tételben 
kimondott Ítélet közvetve érvényessé (igazzá) válik előttünk.

Az ítélet nyelvi formája a mondat. Minden ítéletben vala
mit valamiről állítunk. Azt, amiről állítunk valamit, alanynak 
(szubjektum =  S) és azt. amit állítunk róla, állítmánynak (predi- 
kdtum — P) nevezzük. Az ú. n. kopuldban (kapcsoló szócska) a S  
és P közt való vonatkozás nyer nyelvi kifejezést; a kopula vagy 
külön szó (est, ist, is, süni, sind, are s. i. t.), vagy már az állít
mányban (ige) mint végződés bennfoglaltatik (a németben jelen 
egyes 3. szem. -t, az angolban -s s. i. t.). A magyarban nincsen 
kopula (a fa zöld, der Baum ist grün, arbor est viridis.) Az est, 
ist, is mint kopula nem létet fejez ki, hanem csak azt jelzi, hogy 
az állítmány az alannyal vonatkozásban áll, hozzá tartozik, vele 
kapcsolatos (pl. Pegasus est alatus, a Pegazus [van] szárnyas). Nem 
jelenti továbbá a kopula az alany és állítmány azonosságát sem: 
pl. «az ég (est) kék» nem jelenti: az ég =  kék, hanem hogy a 
kékség az égnek egy sajátsága. Az alany és állítmány együttesen 
képezik az ítélet anyaiját, melynek formája a kopula, mely a 
vonatkoztatást jelzi.

Az állítmány jelen idejének más a szerepe a szemléleti, s más a 
Jogalmi ítéletekben. Az előbbiekben a jelen idő közvetlen rámutatást tartalmaz 
a beszélő helyére és idejére (itt és most), szóval szemléleti ; a fogalmi ítéle
tekben azonban a jelen időben nincs meg ez a rámutatás, az ezekben kifeje
zett állítás általánosan érvényes (nemcsak a jelenben), szóval itt a jelen idő 
csaK a logikai vonatkozás hordozója (pl. állandó tempera túrán ál a gáz tér
fogata fordított viszonyban van a reá gyakorolt nyomással).

6. §. Az ítélet fajai.

I. A régebbi logika az ítéleteket aj mennyisén (quantitas), 
b) minőséi/ (qualitas), c) viszony (reláció) és d) módosulás (mo
dalitás) szerint osztályozta. Jóllehet ezen osztályozás nem teljes, 
kellő módosítással az ítéletek fajairól mégis eléggé hű képet ad.

a) Az ítélet mennyisége, \agyis az alany fogalmának terje
delme szerint, lehet

1. egyetemes (univerzális): Minden S est P  (minden ember 
halandó); 2. részleges (partikuláris): Némely S  est P; ekkor az 
állítmány az alanyfogalom terjedelmének csak egy részére érvé
nyes (némely ember szerencsés); 3. egyes (szinguláris): S  est P: 
ekkor az állítmány csak egy egyedre érvényes (Petőfi nagy költő).

h) Az ítélet minősége szerint, vagyis aszerint, hogy az alany 
és állítmány közt lehető vonatkozás érvényességét vagy érvény
telenségét állítjuk, lehet

1. állító (affirmativ, pozitív): S  est P  (a villám cikázik):
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2. tagadó (negatív) S  est nem l \  egy S sem P  (a sas nem emlős; 
állat); 3. végtelen (limitatív): Nest nem — P  (ez a kő nem-sárga, -— 
tehát minden más színű lehet). Végtelennek mondjuk ezt az íté
letet, mert az alanyhoz az állítmányok végtelen száma kapcsol
ható, egynek (itt a sárgá-nak) kivételével. Ez az ítéletforma volta- 
kép a tagadó ítéletekhez tartozik.

A mennyiség és minőség szempontjainak kombinálása által 
négy új ítéletfaj keletkezik: 1. egyetemesen állító (a), 2. egyete
mesen tagadó (e), 3. részlegesen állító (i), részlegesen tagadó (o) 
ítéletek.

A betűk jelzését akövetkező vers fejezi ki :

Asserit a, negat e, sed universaliter ambo;
Asserit i, negat o, sed particulariter ambo.
(Állít az a, tagad az e, de mindkettő egyetemesen ;
Állít az i, tagad az a, de mindkettő részlegesen.)

c) A viszony, vagyis az alany és állítmány egymásra való 
vonatkozása szerint, az ítélet lehet

1. fölt éti en (kategorikus) : S  est P  (a hang levegőrezgós),. 
ekkor az állítmány minden megszorítás nélkül vonatkozik az 
alanyra ; 2. föttételes (hipotetikus) : ha X  van, N est P  (ha az. 
üveget dörzsöljük, elektromosság keletkezik) ; ekkor az állítmányt 
csak föltételesen állítjuk az alanyról, két tény egymástól való füg
gését mondjuk ki; 3. szétválasztó (diszjunktív): N est vagy Pt 
vagy P2 vagy P3 (a háromszög vagy derékszögű, vagy hegyesszögű 
vagy tompaszögű)

d) A módosa lás, vagyis az ítéletnek ismerésünk bizonyosságá
hoz való vonatkozása szerint, az ítélet lehet

I. való (asszertorikus) : N est P (a nap süt); 2. lehetséges 
(problematikus): N est talán P, N lehet P  (a Marsnak lehetnek 
lakói); 3. szükségképi (apodiktikus) : S  kell hogy /Megyen (a szerves 
lénynek mulandónak kell lennie).

II. Aszerint, amint az ítélet csak egy alanyból s egy állít
mányból, vagy pedig több alanyból és állítmányból áll, megkülön
böztetünk egyszerű és összetett ítéleteket. Az utóbbiak ismét

1. kopulativ ítéletek, melyeken több alany és egy állítmány 
\an : Nj, N'2, N3 sunt P\ vagy tagadólag : sem Nj, sem N'„ sem N3, 
nem P  (a keresztények, zsidók és mohamedánok egyistenhívők ; 
sem a Hold, sem a Neptunus nem lakható);

2. konjunktív ítéletek, melyekben egy alany és több állít
mány van, N est mind Pv mind P2, mind P3, tagadólag N est 
sem Pv sem P2, sem P3 (a fény visszaverődik, megtörik, sarkít
ható ; az ember sem nem mindentudó, sem nem mindenható, sem 
nem halhatatlan) ;

3. divizív ítéletek, melyekben több állítmány van, melyek 
egyszersmind nemfogalmak: N est részint P„ részint P„ részint
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P3 (a testek részint szilárdak, részint cseppfolyósak, részint lég- 
neműek).

4. diszjunktív ítéletek, melyekben egymást kizáró állítmányok 
vannak : S  est vagy Pv vagy P2, vagy P3 (az égitestek vagy álló
csillagok, vagy bolygók, vagy üstökösök).

Az összetett ítéletek voltakép semmi egyebek, mint önálló 
külön ítéleteknek nyelvi szempontból megrövidített kapcsolatai.

III. Az ítélet természete függ a) az alany, b) állítmány s 
c) a kettő közt való vonatkozás természetétől.

a) Az alany szempontjából az ítélet lehet 1. határozatlan, 
melyben az alany nincsen pontosan megadva (impersonalia) ; pl. 
esik, villámlik (ú. n. meteorológiai ítéletek), lőttek stb. Ezek azért 
nem alanytalan ítéletek, alanyuk a környezet, csakhogy az ítélet 
kimondóját inkább a cselekvés érdekli, úgyhogy az alany közö
nyösnek tűnik fel s alattomban odaértendő ; 2. határozott, mely 
ismét egyes vagy többes ítélet.

b) Az állítmány szempontjából az ítélet lehet 1. elbeszélő 
historikus) melyben az állítmány történést, rövidebb vagy hosz- 

szabb ideig tartó állapotot fejez ki; az állítmány ige, mely kife
jezi az idövonatkozást és fokozatot is (a nap süt. Hunyadi győzött); 
A leíró (deskriptiv) melynek állítmánya valamely tulajdonságot 
jelent (az ég felhős, a viasz puha). Ha a leíró ítéletben az idővonat
kozás is kifejezést nyer, akkor az leíró is, meg elbeszélő is (az ég 
felhős volt); 9. magyarázó (explikativ), mely egy tárgy fogalmát 
egy más tárgy fogalmára törekszik visszavezetni (Petőfi költő volt, 
az óra szerkezet).

r) Az alany és állítmány viszonya szempontjából az ítélet
lehet

í. azonos (identikus) ítélet, és pedig formailag azonos (A=A) 
s reálisan azonos (а*=0*-\-<л) ; 2. egymás fölé- és alárendelt
ítélet, és pedig szubszumciós, melyben egy tárgy fogalmát 
faj- vagy nemfogalma alá foglaljuk (a vas érc, a tigris ragadozó 
állat) és keresztező ítéletek (csak néhány »S sunt P\ ; 3. mellé
rendelt ítélet (vörös, zöld, violett alapszínek). Ide tartoznak még 
a diszjunktív ítéletek is; ha a szétválasztásnak csak két tagja 
van, az ítélet alternatív (a test vagy szerves, vagy szervetlen) ;
4. függő ítéletek, melyek egves fogalmak közt való függést állítják 
s nyelvi szempontból mint hely-, idő-, mód-, ok- s célhatározói 
mondatok szerepelnek.

IV. Az ítéleteket szokás még analitikus és szintétikus ítéle
tekre osztani. Analitikus az olyan ítélet, melyben az állítmány az 
alany fogalmában már benn van, csak ki kell elemezni (analizálni) 
belőle; pl. a test kiterjedt. Ellenben szintétikus az ítélet, ha az 
alanyhoz egy új gondolatot kapcsolunk, mely egyébként nem ele
mezhető ki belőle ; pl. a meleg kiterjeszti a testeket. Ezen meg
különböztetés határai azonban nagyon folyékonyak. Ugyanis amit



104

még az egyik ember az alanyról mint új állítmányt mond ki, azt 
a másik, aki az illető fogalmi területén jártasabb, már együtt 
gondolja az alany fogalmával. Mihelyt egy ítéletben kifejezett 
ismeretet elsajátítottunk, vagyis az állítmányt az alany jegyévé 
tettük, az ítélet ránk nézve többé már nem szintetikus. Helye
sebben analitikusnak azon Ítéletet nevezhetnők, melyben az állít
mány az alanyról ellenmondás nélkül nem tagadható ; a többi 
ítéletek szintétikusak.

Vannak ítéletek, melyek tényekre vonatkoznak, azt állapítják 
meg, ami van ; ezeket tény ítéleteknek (ontológiai ítéleteknek) ne
vezzük. Pl. cseppfolyó anyag a közlekedő edényekben egyenlő 
magasan áll ; minden szabadon bocsátott test a földre esik. 
Ezekkel szemben azon ítéleteket, melyek nem tényeket s ezek 
közt található viszonyokat konstatálnak, hanem azt fejezik ki, 
hogy valaminek az igaz, jó és szép eszméihez viszonyítva van-e 
értéke, értékítéleteknek (axiológiai ítéleteknek) hívjuk. Az utóbbiak 
tehát nem konstatálnak, hanem mérnek, értékelnek, egyszersmind 
egyetemes elismerésre tartanak igényt, azt mondják meg nekünk, 
mit tartsunk igaznak, jónak és szépnek (logikai, etikai s esztétikai 
értékítéletek), azaz normativ jellegűek. Ilyen természete pedig a 
tényítéleteknek soha sincsen. Pl. ez a cselekedet nemes ; a tenger 
fönséges ; a Sixtini Madonna szép.

7. §. Az ítéletek összefüggése. A gondolkodás alaptörvényei.

1. Mikor fogalmi ítéletet alkotunk, annak tartalma előttünk 
többé-kevésbbé evidensnek látszik, meg vagyunk győződve arról, 
hogy jogunk van azon ítéletet megalkotni. Ennek alapja mindig 
gondolkodásunk azon összefüggésében rejlik, mely által az Ítélet 
meg van határozva. Minden ítélet ugyanis egy előző ítéleten 
alapul. így az ítéletek egész lánca keletkezik, melyet ha követünk, 
végül valamely szemléleti ítélethez, vagy önmagában evidens gon
dolathoz (axiómához) jutunk. A gondolatok (ítéletek) ezen össze
függése az elégséges ok elvén (principium rationis sufficientis) 
nyugszik, mely mint gondolkodásunk legfőbb törvénye, a követ
kező : minden gondolatot mint egy gondolatösszefüggés részét kell 
tekintenünk, azaz minden gondolat bizonyos más gondolatokból kelet
kezik, azokban bírja okát (rációját, innen az «okos», «racionális 
ember» kifejezés) és viszont minden gondolat egy másikat határoz 
meg mint következményt. Ha az okot állítjuk, állítanunk kell a 
következményt is ; ha az okot tagadjuk, megszűnik a következ
mény is. Elménk természete követeli, hogy minden gondolat egy 
szakadatlan (folytonos) gondolatláncolat tagjaként szerepeljen, hogy 
ne «a levegőből kapott», hanem megokolt legyen. Az elégséges ok 
elve szolgál minden következtetés alapjául, egyszersmind a leg-
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kiválóbb kifejezése annak a ténynek, hogy gondolataink vonat
kozásban állanak egymással.

Ettől az ismerési októl, ráció tói (ratio cognoscendi), meg kell 
különböztetnünk a történések tényleges okát, az ú. n. reális okot, 
kauzát (causa fiendi), vagyis azon megelőző föltételek összegét, 
melyre egy esemény mindig szükségképen bekövetkezik.* Pl. a 
barométer emelkedése rációul szolgál a következő ítéletre : szép 
idő lesz, de természetesen nem ennek fogjuk tulajdonítani a szép 
időt, hanem bizonyos meteorológiai föltételeknek, ezek idézik elő. 
mint történési okok (causa) azt a jelenséget, melyet szép időnek 
nevezünk. Ha emberi lábnyomot látunk, szükségkép arra gondo
lunk, hogy ember járt ott (ez a ráció), viszont a nyomokat tény
leg az ember járása okozta (a járás a causa). A pszichológia és 
logika közt is az a különbség, hogy míg az előbbi a lelki jelen
ségek történési okait (causa) kutatja, vagyis bizonyos lelki fölté
telek között milyen jelenség (hatás) következik be (pl. bizonyos 
képzetekkel milyen más képzetek szoktak kapcsolódni), addig a 
logikai vizsgálat arra vonatkozik, vájjon egy gondolatnak van-e 
kellő alapja, rációja; (pl. egy gondolat, Ítélet helyes-e vagy sem), 
vagyis a logika bizonyos követelményekkel (posztulatumokkal) lép 
fel, melyek a helyes gondolkodásra érvényesek. Az igazságra igényt 
tartó minden gondolatnak eleget kell tennie ezen követelményeknek 
(normáknak).

:2. Ilyen követelmény (norma), hogy a gondolkodás alkalmaz
kodjék az azonosság elvéhez (princípium identitatis): A (est) A, 
vagyis a gondolkodás folyamában minden gondoláinak önmagá
val azonosnak kell maradnia, azaz olyannak, amilyennek egyszer 
már tartalmát gondoltuk. A -t mindig A-nak kell gondolnom és 
sohasem nem -A-nak. Ebből folyik egyszersmind:

3. az ellenmondás elve (principium contradictionis), mely 
szerint kél Ítélet közül, melyek ugyanazon tárgyról ugyanazon 
vonatkozásban valamit állítanak s egyszersmind tagadnak, nem 
lehet mindkettő igaz (érvényes); egyik érvénytelenné teszi a mási
kat. Az önmagának ellenmondó gondolkodás önmagát semmisíti 
meg. A (est) B  és A (est) nem-i? egyszerre nem lehetnek igaz 
ítéletek ; egyik igazságából következik a másik hamissága. Amennyi
ben mégis ellenmondóan gondolkodunk, az ellenmondás mint olyan 
nem tudatos bennünk, kivéve a hazugságnál.

Ezen elvhez közvetlenül kapcsolódik :
4. a harmadik kizárásának elve (principium exclusi tertii 

seu medii). Eszerint A (est) B, vagy A (est) nem B, egy harmadik 
ítélet ki van zárva, lehetetlen. Két ítélet közül, melyek egymás-

* A magyarban mind a ratiot (Grund), mind a causât (Ursachel okn&k 
szokták nevezni, holott az előző ismerési ok, logikai alap, az utóbbi pedig 
a való ok v. történési ok.
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nak ellenmondanak, azaz az egyik tagadja azt, amit a másik 
állít, csak egyik lehet igaz. Az egyik hamisságából következik a 
másik igazsága ; nem lehet mindkét ítélet hamis (a szerves lény 
múlandó — vagy nem múlandó; harmadik ítéletnek helye nincs).

Ezek gondolkodásunk alaptörvényei általában, melyek közül 
az utóbbi kettő végelemzésben azonos az identitás elvével. Sze
repük különösen azon logikai eljárásoknál szembeszökő, melyeket 
következtetéseknek hívunk. A következtetés voltakép az azonosság 
és elégséges ok elvének alkalmazása, vagyis olyan Ítélet, mely más 
ítéleteknek, mint okoknak logikai folyománya.

8. A következtetés és fajai.

A következtetés a szó tágabb értelmében egy Ítéletnek más, 
egy vagy több ítéletből való levezetése Szőkébb értelemben kétr 
közös fogadom által szükségképen (okilag) összefüggő ítéletnek 
egy békapeso lása.

Minden következtetésnek a logikai alaptörvények (v. ö. 7. §.) 
szolgálnak alapul. Ha minden M (est) b, s S  (est) M, akkor világos, 
hogy amit M-ről állítok, azt S-ről is állíthatom, tehát S (est) P, 
Itt az azonosság elve érvényesült, vagyis azon követelmény, hogy 
egy gondolattartalom — bármily vonatkozásban fordul is elő 
önmagával gondolkodásunkban azonos maradjon. Pl. az állócsillag
nak saját fénye van; a Szinusz állócsillag; a Szinusznak tehát 
saját fénye van. Ha a=c, és b — e, akkor a — b (két mennyiség, 
mely egy harmadikkal egyenlő, egymás közt is egyenlő).

A mindennapi életben rövidített módon szoktunk következ
tetni, vagyis úgy, hogy azon ítéletek, melyeken a következtetés 
nyugszik, tudatunk hátterében maradnak. Innen van az, hogy 
néha nem tudjuk megállapítani, vájjon következtettünk-e, vagy 
pedig csak egyszerű Ítéletet alkottunk.

A következtetés mutatja meg legjobban s teljes tudatossággal 
a gondolataink között uralkodó összefüggést. Az előzményekben a 
következmény többé-kevésbbé elrejtve már benne van ; a következ
tetési eljárásnak az az értéke és jelentősége, hogy a rejtett vonat
kozásokat, más gondolatokhoz való viszonyokat világosan és hatá
rozottan kifejti és tudatossá teszi. A következtetés arra képesít 
bennünket, hogy ismereteinket értékesítsük, és pedig azáltal, hogy 
új esetekre alkalmazzuk őket, ezeket régebben megalkotott Ítéle
teink alá rendeljük. Amit közvetlenül vagy egyáltalán nem vehe
tünk észre, azt következtetések által tanuljuk ismerni, melyek a 
tapasztalás szakadékait azáltal töltik ki, hogy gondolkodásunkat a 
tapasztalás irányában azon túl is vezetik ; a következtetéseket pedig 
a tapasztalás később igazolja.

A következtetés vagy egyetemes érvényű Ítéletből indul ki s
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.jut különös ítéletre; vagy pedig különös ítéletekben van a ki
induláspontja s így jut egyetemes ítéletre. Az előbbi következ
tetést deduktivnek (levezető), az utóbbit induktivnek (föl- v. rá
vezető) nevezzük. Pl. a parallelogramma területe egyenlő az alap 
és magasság szorzatával : a háromszög fele egy olyan parallelo
grammának, mely vele egyenlő alapú és magasságú ; a háromszög 
területe tehát egyenlő az alap és magasság szorzatának felével 
(deduktiv). A kinin megszabadította X-et is, Y-t is, Z-t is lázától, 
tehát a kinin láz- ellenes orvosszer általában (induktiv).

9. §. A szillogizmus.

A deduktiv következtetést, vagyis egyes esetnek egyetemes 
Ítélet alá való foglalását (subsumtio) Aristoteles után szillogizmus
nak (aoXXo'jfiap.ôç) nevezzük.

Azon ítéleteket, melyekből az új ítéletet levezetjük, előtéte
leknek v. premisszának (propositiones præmissæ), a levezetett Íté
letet pedig zárótételnek (következmény, conclusio) hívjuk. A követ
keztetés lehetősége abban rejlik, hogy az előtételekben van egy 
közös fogalom, az ú. n. középfogalom (terminus medius), amely a 
zárótételben már nem fordul elő. Az a fogalom, mely a zárótétel
ben állítmány (P), a főfogalom (terminus maior); az pedig, amely 
a zárótétel alanya (S), az alfogalom (terminus minor). Azon elő
tétek melyben a főfogalom van, a főtétel (propositio maior); azon 
előtétéi pedig, mely az alfogalmat tartalmazza, az altétel (pro
positio minor).

/  M est P (propositio maior), a test kiterjedt; 
pi.m uss.i est y  ipropositio minor), a víz test;
tehát S est P  (conclusio), tehát a víz kiterjedt.

Ha szillogizmus csak kategorikus, csak hipotétikus, csak 
diszjunkliv ítéleteket tartalmaz, nyerünk kategorikus (feltétlen), 
hipotétikus (feltételes), illetőleg diszjunkliv (szétválasztó) szillogiz
musokat. Ha vegyesen fordulnak benne elő ilyen Ítéletek, akkor 
vegyes szillogizmusokat nyerünk.

10. §. Feltétlen szillogizmusok.

A középfogalom helye szerint négyféle feltétlen szillogizmus- 
forma. ú. n. szillogisztikus alakzat (figura, lehetséges : még
pedig az elsőben a középfogalom (M) a főtétel alanya, az altétel 
állítmánya; a másodikban mind a főtétel, mind az altétel állít
mánya ; a harmadikban mind a főtétel, mind az altétel alanya : a 
negyedikben a főtétel állítmánya s az altétel alanya.
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Az első három alakzat Aristotelestől (f 322 Kr. e.), a negye
dik Galenustól (f 200 Kr. u.) való.

Mivel a kategorikus Ítélet mennyisége és minősége szerint 
lehet a, e, i, o Ítélet (egyetemesen állító, egyetemesen tagadó, rész
legesen állító, részlegesen tagadó), mindegyik alakzatban 10 szillo
gizmus lehetséges, összesen tehát 64.

a a e a i a 0 a
a e e e i e 0 e
a i e i i i 0 i
a 0 e 0 i 0 0 0

A 64 szillogizmus közül azonban csak 19 érvényes.

Az érvényes szillogizmusokat Petrus Hispanus if 1277 mint XXI. János 
pápaj nevekkel látta el, melyek magánhangzói sorban a fő- s altétel, meg a 
zárótétel logikai formáit jelezték (a, e, i, o). Az első alakzat első szillogisz- 
tikus formájában mind a három tétel egyetemesen állító (a), a jele: Barbara. 
Valamennyi érvényes formát magukban foglalják a következő emlékeztető 
versek (versus memoriales):

Barbara, Celarent primae, Darii Ferioque.
Cesare, Camestres, Festino, Baroco secundæ.
Tertia grande sonans recitat Darapti, Felapton,
Disamis, Datisi, Bocardo, Ferison. Quartæ
Sunt Bamalip, Calemes, Dimatis, Ferapo, Fresison.

Példa a ßarbara-та: Minden test kiterjedt; minden ásvány test ; tehát 
minden ásvány kiterjedt. Celarent-re: Egy emlős sem lélekzik kopoltyúval : 
minden patás állat emlős ; tehát egy patás állat sem lélekzik kopoltyúval. 
Parii-re  : Minden egyenlő oldallal és szöggel biró alakzat szabályos alakzat ; 
némely háromszögnek egyenlő oldalai és szögei vannak ; némely háromszög 
tehát szabályos alakzat, s. i. t.

11. §. A szillogizmus értéke.

A szillogizmus-formák tudományos értéke nagyon különböző : 
hagyománjms rendszerüknek épen az a főhiánya, hogy a teljes 
osztályozás tisztán formai érdekei miatt az összes érvényes szillo- 
gisztikus alakokat egyformán értékeseknek és jogosultaknak tün
tette föl. Legértékesebb közülük a Barbara-forma ; a matematikai 
következtetés különösen ezt a formát szokta követni. Általában a
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leghasználhatóbbak az egyetemesen állító zárótételek. Az egyete
mesen tagadók értéke abban áll, hogy legalább az ellenkező íté
letet kizárják ; a részleges zárótételek pedig a bennük foglalt fogal
maknak nem szükségképi összetartozására derítenek fényt. A negye
dik alakzat formái sokszor természetellenesek.

A szillogizmusok ellen azon ellenvetést szokás felhozni, hogy 
amikor közönségesen gondolkodunk, sohasem gondolunk a szillo- 
gisztikus formák táblázatára, deduktiv következtetéseink nem folynak 
le a szillogizmusok formai körülményességével. A biró pl. így 
okoskodik : ez az ember hazudik, tehát büntetést érdemel, nem 
pedig: ez az ember hazudik; aki hazudik, az bűnös; aki bűnös, 
az büntetést érdemel, tehát ez az ember büntetést érdemel. Jól
lehet a mindennapi életben tényleg figyelmen kívül hagyjuk a 
szillogizmus formáit s következtetéseinkben a középfogalom csak 
a tudat hátterében marad: mégis tagadhatatlan, hogy valamennyi 
<leduktiv okoskodásunk valamely sziliogiszlikus formába öltöztet
hető. A közönséges gondolkodásban is megtesszük ezt akkor, 
amidőn hiba vagy nehézség áll elő okoskodásunkban ; ekkor tagról- 
tagra, tételről-tételre okoskodunk. A szillogisztika senkit sem tanít 
meg következtetni ; feladata első sorban nem gyakorlati, hanem 
elméleti, vagyis azon szillogisztikus formák megállapítása, melyek
ben az érvényes okoskodás lefolyik.

Egyébként a szillogizmus formai helyessége nem biztosítja a 
zárótétel igazságát, ha az előtételek tartalmilag nem helyesek. Az 
eredmény érvénytelen, ha az előtételek egyike, vagy mind a két 
előtétéi hamis. Az utóbbi esetben azonban lehetséges, hogy a hibák 
kiegyenlítik egymást, úg}7 hogy két hamis premisszából igaz záró
tétel következik. Pl. ez a tétel: a —b igaz lehet, ha mindjárt ezen 
hamis tételekből származik is: a= x  és b= x, amikor a valóság
ban ezekből kellene következnie: a = y, b = y. A szillogizmusok 
helyességéhez első sorban az előtételek helyessége, ezek kritikai 
megvizsgálása szükséges.

Egy másik kifogás a szillogizmus ellen, melyet John Stuart 
Mill (olv. dzsan sztyúört mill) tett, az, hogy a főtétel már föl
tételezi a zárótétel érvényességét, vagyis hogy megalkothattuk a fő
tételt, ahhoz már a zárótétel helyességének kimutatása szükséges 
volt. Pl. minden ember halandó; Cézár ember; Cézár halandó. 
Hogy kimondhattuk ezt a tételt : minden ember halandó, ahhoz 
már szükséges volt, hogy Cézárról is kimutattuk légyen, hogy ő 
is halandó. Ha csak a zárótételből derülne ki, hogy Cézár halandó, 
akkor előbb hogyan állíthattuk azt, hogy minden ember halandó? 
A Cézár halandóságára való következtetés tehát végelemzésben nem 
az általános halandóság alapelvéből folyik, hanem azon megfigye
lésből, hogy X is, Y is s. i. t. meghalt ; az egyetemes halandó
ságot s így Cézár halandóságát is az egyes esetek föltétien be
következéséből következtettük ki. A szillogizmus egyetemes Ítéleteit



tehát meg kell előznie az induktiv természetű, az egyesről egye
temesre, vagyis új (eddig nem ismert) ítéletre következtető el
járásnak.

A szillogizmus egymagában véve tényleg nem tekinthető líj 
igazságra vezető okoskodásnak, hanem csakis az indukcióval együt
tesen. A főtétel, melyből a szillogizmus kiindul, indukciónak, azaz 
tapasztalásból vont egyetemesítésnek eredménye, vagyis néhány 
tény alapján valamit a tények egész osztályáról egyetemesen állít. 
A szillogizmus (deduktiv következtetés) azután arra való, hogy 
valamely tényről kimondja, hogy a tényeknek ama osztályába tar
tozik, ennélfogva róla is igaz a főtételben kifejezett állítás. A szillo
gizmus tehát az egyest az egyetemes tétel (törvény) különös esete
ként vagy következményeként mutatja ki s így nélkülözhetetlen 
értékű a tudományban (v. ö. 30. §.). Az indukció megalkotja az 
egyetemes tételt, a szillogizmus pedig az egyes adott esetet ez alá 
foglalja s ezáltal magyarázza. Aki az egyetemes tételt az összes 
egyes esetekre való alkalmazásával együtt állandóan fejében tar
taná, annak természetesen nem volna szüksége szillogizmusra. 
Erre azonban képtelenek vagyunk. Iía megpróbáljuk, hogy egy 
egyetemes tétellel szemben kivételt juttassunk érvényre, pl. a 
gravitáció törvényével szemben egy testnek szabadon való fölfelé 
esését, akkor az egyetemes tétel azonnal eszünkbe jut s az egyes 
esetre alkalmazzuk (szillogizmus). Maga az egyetemes igazság sok 
tapasztalat egybefoglaló kifejezése, mintegy jegyzékbe foglalása. 
Hogy milyen értékes a szillogizmus, elsősorban nem is a tapasz
talati, hanem a jórészt racionális jellegű tudományokból (mate
matika, mechanika) tűnik ki, melyeknek levezetései épen azáltal 
jönnek létre, hogy adott viszonyokat mindig bizonyos igazságok 
alá foglalunk ; az így nyert új viszonyt ismét egy másik igazság 
alkalmazásaként mutatjuk ki s. i. t. A modern műszaki (technikai) 
tudományok csodás eredményei ilyen dedukciókon, végelemzésben 
tehát szillogizmusokon nyugszanak.

A szillogizmus annyiban is értékes, mert segédeszközül 
szolgál annak megállapításában, vájjon egyetemes ítéleteink helye
sek-e? Erről ugyanis az alkalmazás dönt legmegbízhatóbban. 
A szillogizmusban egyetemes Ítéleteink alkalmazást nyernek ; ha 
már most az tűnik ki, hogy az egyes esetre való alkalmazásnál a 
következmény ellenmond tapasztalatainknak, akkor a tévedést a 
szillogizmus alapjául szolgáló egyetemes Ítéletben kell keresnünk.

12. §. Feltételes szillogizmusok.

A feltételes szillogizmusban legalább a főtétel feltételes (hipo- 
tétikus) ítélet. Az ilyen szillogizmus vegyes feltételes következtetés, 
míg ha mind a két előtétéi feltételes, akkor tiszta.
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Az összes hipotetikus következtetések ezen az elven alapul
nak : az okkal a következményt is állítjuk, a következménnyel az 
ok is megszűnik.

A vegyes feltételes szillogizmusnak következő főformái vannak :
1. Modus ponendo ponens (az altételben kifejezett állítással 

a zárótétel is állító) :
Ha S van, P  is van, Ha egy testet földobunk, leesik :
De >S van_________  Ezt a testet földobjuk.

Tehát P  is van Tehát leesik.

2. Modus ponendo tollens (az altétel állító, a zárótétel tagadó) :
Ha S van, P nincs, Ha S  van, P  nincs
De S  van De P  van

Tehát P nincs Tehát lehet, hogy S  nincs

3. Modus tollendo tollens (az altétel tagadó, a zárótétel is 
tagadó) :

Ha N van, P  is van, Ha hidegebb van, a hőmérő esik ;
De P  nincs Nincs hidegebb,

Tehát S  sincs Tehát a hőmérő nem esik.

4. Modus tollendo ponens (az altétel tagadó, a zártétel állító) :
Ha S  van, P  nincs 
De S  nincs

Tehát lehet, hogy P van.
A tiszta feltételes szillogizmus sémája a következő :

Ha S  van, M is van ;
Ha M van, P is van ;
Ha S  van, P is van.

P). Ha a hőrnérsék emelkedik, az óra ingája meghosszabbodik ;
Ha az óra ingája meghosszabbodik, lengése lassul ;
Ha a lengés lassul, az óra késik ;

Tehát : Ha a hőmérsék emelkedik, az óra késik.

13. 8. Szétválasztó szillogizmusok.

Szétválasztó (diszjunktiv) szillogizmusok azok, melyeknek föl
tétele szétválasztó ítélet (S vagy l\, vagy P2, vagy P3) s az altétel
ben a szétválasztás tagjait vagy állítjuk, vagy tagadjuk. A szét
választás tagjai egymást kizárják, egy időben közülük az alanyhoz 
csak egy kapcsolható. Lehet pedig következtetni : *
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1. Az egyik tag érvényességéből a többi érvénytelenségére 
(modus ponendo tollens) :

N vagy Pv vagy Pv vagy í \
De S (est) Рг

Tehát S  sem Pv sem P3

2. A többi tag érvénytelenségéből egyik tag érvényességére 
tmodus tollendo ponens) ;

.S vagy Pv vagy Pv  vagy P3 
De S  sem Pv sem P3

Tehát S (est) Pt
Pl. 1. Az égitest vagy állócsillag, vagy bolygó, vagy üstökös;

Ez az égitest állócsillag 
Tehát : Ez az égitest sem bolygó, sem üstökös.

2. Az égitest vagy állócsillag, vagy bolygó, vagy üstökös ;
Ez az égitest sem bolygó, sem üstökös 

Tehát : Ez az égitest állócsillag.

A szétválasztó szillogizmus hibás akkor, ha a kiindulásul 
felvett szétválasztó ítélet nem teljes, vagyis a szétválasztás nem 
valamennyi tagját sorolja fel.

A szétválasztó szillogizmusoknak sajátos fajai a dilemmák r 
trilemmnk, tetralemmdk, polilemmák, azaz két-, három-, négy
vagy többtagú diszjunktiv főtétellel biró szillogizmusok, melyek 
egyszersmind feltételesek is. Sémájuk :

Ha van A, akkor vagy B, vagy C van 
De most sem B, sem C nincs 
Tehát A sincs

Kategorikus formában :
A (est) vagy B, vagy C
De S  sem B, sem C 

Tehát S A sem.
A dilemma egyik faja az ú. n. szillogizmus cornutus (szarvas 

okoskodás), melynek neve onnan van, hogy ezzel az okoskodással 
ellenfelünket két veszedelem, mintegy két szarv közé szorítjuk ; 
ha ki is kerüli az egyiket, a másik föltétlenül találja őt. Sémája:

A vagy B, vagy C 
Ha A—B, a következmény D,
Ha A—C, a következmény D,

tehát akár B, akár C az A, az eredmény mindig ugyanaz.
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Ilyen szillogizmus Tertullianus okoskodása Traianus császár helytelen 
parancsáról, mely így szólt : «A keresztényeket nem kell üldözni, de ha fel
jelentetnek, büntetni kell őket.» Tertullianus erre így okoskodott: «Vagy 
bűnösek a keresztények, vagy ártatlanok; ha bűnösek, akkor üldözni kell 
őket, tehát a parancs helytelen ; ha ártatlanok, akkor meg nem szabad őket 
büntetni, ha feljelentetnek is, tehát e tekintetben sem helyes a parancs. így  
akár bűnösek, akár ártatlanok a keresztények, a rendelet igazságtalan».

Leibniz trilemmával bizonyítja Theodiceájában, hogy ez a világ a leg
jobb : Ha ez a világ nem volna a legjobb minden lehető világ között, akkor 
az Isten egy jobb világot vagy nem ismert, vagy teremteni és föntartani 
nem tudott, vagy nem akart volna. Minthogy azonban Isten mindentudó, 
mindenható és a legjobb : azért ez a világ valamennyi lehető világ között a 
legjobb. (V. ö. 15. §.).

14. §. Rövidített és összetett szillogizmusok.

I. Nem mindig formulázzuk meg a következtetés valamennyi 
alkotórészét, néha az egyik előtétéit elhagyjuk ; ekkor rövidített 
szillogizmus, enthymema keletkezik (èv гЊ[т, bensőnkben elrejtve 
marad az egyik előtétéi). Pl. meg kell büntetni, mert bűnt követett 
el; az oroszlánnak szakító fogai vannak, mert ragadozó-állat (ki
maradt a főtétel: minden bűn büntetendő ; minden ragadozó állat
nak szakítófogai vannak). Minden ember halandó, tehát neked is 
meg kell halnod (kimaradt az altétel : de te ember vagy). Nagy
részt enthvmemában gondolkodunk, mert vagy a fő-, vagy az altételt 
mint magától értetődőt magunkban odagondoljuk.

Ha egy egyszerű szillogizmusban az előtételekhez a meg- 
okolást is hozzáfűzzük, epicherema keletkezik. Sémája :

M (est) P, mert A 
S  (est) M, mert B 
S (est) P.

II. Több szillogizmus összekapcsolása utján összetett szillo- 
yizmust (syllogismus concatenatus; polysyllogismus) nyerünk. Ebben 
az előző szillogizmus zárótétele a következőnek premisszája. Pl.

A környezeténél melegebb test több bőt sugároz ki, mint elnyel ;
Amely test több hőt sugároz ki mint elnyel, energiát veszít,
Tehát a környezeténél melegebb test energiát veszít.
Amely test energiát veszít, az más testek energiáját növeli
Tehát a környezeténél melegebb test más testek energiáját

[növeli.
III. Ha az összetett következtetésben a zárótételeket mindig 

elhagyjuk (kivéve az utolsót), az összetett következtetés ezen meg
rövidített alakját Uinckövetkeztetésnek (sorites, cnopeinjc) nevezzük. 
Ha a lánckövetkeztetés az okoktól a következmények felé halad s 
hiányzanak azon zárótételek, melyek a következő szillogizmusban

8A'ornis G y. : .4 pszichológia es logika elem ri.
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altételekké lesznek, aristotelesi (szintetikus) lánckövetkeztetés áll 
elő (az előbbi ítélet állítmánya a következő alanya). Ennek a meg- 
forditottját, mikor a következménytől haladunk az ok felé s hiány
zanak azon zárótételek, melyek a következő szillogizmusok főté
telei, gokleniusi (analitikus) lánckövetkeztetésnek mondjuk (az előbbi 
ítélet alanya a következő állítmánya). Az előbbi Aristoteles, az 
utóbbit Goklenius (1598) állította fel.

Az aristotelesi :
A est B A földön mozgó test súrlódik
B  est C A súrlódás ütközés,
C est D Az ütközés hőt fejleszt :
A est D A földön mozgó test hőt fejleszt.

A gokleniusi:
C est D Az ütközés hőt fejleszt,
B est C A súrlódás ütközés,
A est B A földön mozgó test súrlódik :
A est D A földön mozgó test hőt fejleszt.

Platon Kritonjában Sokrates így bizonyítja azt, hogy nem szabad el
menekülnie : Én önszántamból élek Athén államában. Aki valamely államban 
önszántából él, hallgatólagosan elismeri annak törvényeit. Aki egy állam tör
vényeit elismeri, minden esetben azok szerint kell cselekednie. Aki minden 
esetben az állam törvényei szerint cselekszik, nem vonhatja ki magát az 
állam igazságtalan ítélete alól sem. Tehát nem távozhatom a börtönből.

15. §. Álkövetkeztetések. .
Azokat a következtetéseket, melyek a gondolkodás normái

val ellentétben állanak, kétértelműséget tartalmaznak vagy hamis 
premisszán nyugszanak, álkövetkeztetéseknek hívjuk. E hibás okos
kodások (logikai falláciák) lehetnek a) olyanok, melyekbe a téve
dés az okoskodó tudtán és szándékán kívül csúszott be (paralo- 
<1 izmus) és b) olyanok, melyekbe a hibát a következtető szándé
kosan, mások megtévesztéséi-e követi el (szofizma).

a) A gyakrabban előforduló álkövetkeztetések ezek :
1. Quaternio terminorum, midőn nem három, hanem négy 

fogalom szerepel a szillogizmusban. A negyedik fogalom rendesen 
a közép fogalom kétértelműsége (amphibolia) miatt csúszik bele az 
okoskodásba. Pl. minden fogoly rab, -— ez a madár fogoly, — ez 
a madár rab; az «állat» kéttagú szó, — az oroszlán állat, — az 
oroszlán kéttagú szó; a legjobbak legyenek uralkodók, — de az 
optimatesek a legjobbak. -— tehát az optimatesek uralkodjanak :
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minden kezdet nehéz — a tétlenség minden bűn kezdete — a 
tétlenség tehát nehéz (v. ö. homonym szavakat).

2. Petilio principii, mikor valamely tétellel olyat bizonyí
tunk, amin magának e tételnek igazsága is nyugszik, vagyis a 
zárótétel igazságát már föltesszük a premisszák megalkotásánál s 
mégis ezzel bizonyítunk. Molière kitünően gúnyolja ki ügyetlen 
orvosát, mikor ezt mondatja vele : az ópium elaltat, mert altató 
erő van benne (l’opium endormit parcequ’il a m e vertu sopori
fique). Ilyen még: az elme mindig gondolkodik, mert az elme 
lényege a gondolkodás; az ember tud emlékezni, mert emlékező 
tehetsége van ; minden mozog, mert semmi sincs nyugalomban. 
(illem per idem).

3. Circulus vitiosus (körben forgó okoskodás), mikor két 
ítéletet egymással okolunk meg, vagy két fogalmat egymással hatá
rozunk meg. .4-t bizonyítjuk 7>-vel s Л-1 A-val. Pl. szép az, ami 
tetszik és az tetszik, ami szép ; igaz az, ami megfelel a valóság
nak s az felel meg a valóságnak, ami igaz ; az embernek szabad- 
akarata van, mert felelős tetteiért és az ember felelős tetteiért, 
mert szabadakarata van ; valamely esemény megtörténtét a szem
tanú szavahihetőségével bizonyítom és viszont szavahihetőségét az 
esemény megtörténtével.

4. Ljnorantia rei mutatio elenchi (tételtévesztés), mikor a 
tételt vagy tudatlanságból (ignorantia) vagy szántszándékkal (mu
tatio) másnak tüntetjük fel s ezt bizonyítjuk. Pl. ahelyett, hogy 
bebizonyítanók, hogy a vádlott csalást követett el, azt bizonyít
gatjuk, hogy az a csalás, mellyel vádoljuk, mily rút; ahelyett, hogy 
azt bizonyítanék, hogy a szegényt inkább ezen, mint más módon 
kell segíteni, azt bizonyítgatjuk, hogy a szegényt segítenünk kell

П. Hi/sfero)i proteron (visszás következtetés, őotspov npóvepov). 
mikor egy tételt olyasmiből következtetünk, ami maga is csak 
következménye ama tételnek. Pl. hideg van, mert a hőmérő 0°-ra 
szállott alá ; azért figyelünk valamire, mert érdekes (holott azért 
érdekes, mert figyelmünket önkényt kiváltja): láza van, mert félre
beszél.

G. Ficta universalitas (téves egyetemesítés), midőn egykét 
tény alapján elhamarkodva egyetemes ítéletet mondunk. Pl. .4, />. 
C fém súlyosabb a víznél — minden fém súlyosabb a víznél. 
Ilyenek még a közéletből : minden hivatalnok megvesztegethető : 
minden ügyvéd rabló : minden tudós szögletes. Sok téves egyete
mesítés van a közmondásokban, melyeket sokszor helytelenül bizo
nyító erővel ruház föl a köztudat.

7. Post hoc, er</o propter hoc vagy non causa ut causa (ez 
után. tehát ezért, a nem-ok mint ok), mikor a puszta egymásutánt 
mindjárt okviszonynak is tartjuk. Pl. ha üstökös megjelenik, háború 
lesz ; a népesség erősebb szaporodását nyomor követi. Ezt a 
logikai tévedést követjük el akkor is, midőn valamely politikai

8*
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vagy társadalmi intézmény kitűnőségét pusztán annak a ténynek 
alapján állítjuk, hogy a haza ezek mellett és alatt virágzott.

Gyakran előfordul, hogy egy hamis tétel alapján a helytelen 
következtetések egész sorát fejtjük ki. A kiindulásul szolgáló hamis 
tételt első hazugságnak, rcpwTOv ^еобос-пак nevezzük.

b) A szándékos, mások megtévesztésére irányuló álkövetkez
tetések közül különösen a hibás lémmás szillogizmusok érdekesek 
és figyelemreméltók. Ezekkel a szofista könnyen zavarba ejtheti 
ellenfelét, mert a hiba forrását nem könnyű egyhamar megtalálni. 
A helytelen dilemma sokszor visszafordítható az ellen, aki először
használta s így épen az ellenkező bizonyítható vele. Az ilyen 
okoskodást visszafordítható dilcmmának (avuurps t̂ov) vagy kroko- 
dilus-okoskodósnak nevezzük.

Az utóbbi a következő mesétől kapta nevét :
A krokodilus egy anyának a Nilus partján elragadta gyermekét. Midőn 

az anya visszakérte tőle, a krokodilus azt válaszolta, hogy visszaadja a gyer
meket, ha ezen kérdésére az anya igaz feleletet ad : «Vissza fogom-e adni 
neked a gyermeket?» Az anya így válaszolt: «Nem fogod a gyermeket 
visszaadni.» Ekkor a krokodilus így szólt: «Vagy igazat mondtál, vagy 
nem. Ha igazat mondtál, akkor a gyermeket nem adhatom vissza, mert ha 
visszaadnám nem igazzá válnék, amit mondtál. Már pedig csak akkor adom 
vissza gyermekedet, ha feleleted igaz. Ha ellenben nem igazat mondtál, akkor 
nem adhatom vissza a gyermeket előbbi kikötésünk értelmében. így semmi
kép sem kapod vissza.» Az asszony ekkor ezt mondotta: «Te mindenesetre 
vissza fogod adni gyermekemet. Ha igazat mondtam, akkor visszaadod, mert 
ebben állapodtunk meg. Ha nem igazat mondtam, akkor vissza kell adnod a 
gyermeket, mert csak így lesz nem igazzá az, amit állítottam it. i. «te nem 
adod vissza gyermekemet.»)

[E krokodilus-okoskodás ezeken a helytelen feltevéseken nyugszik :
Én visszaadom a gyermeket, ha nem igaz, hogy visszaadom. — Ha 

igaz, hogy vissza nem adom, akkor visszaadom.]
Ilyen antistrephon Protagora.s görög szofistának és Kuathlus nevű tanít

ványának pőre. Euathlus ugyanis a tanításért járó összeg egyik felét a tanulás 
kezdetén fizette le, a másik felét pedig azon időre Ígérte, ha első pőrét meg
nyeri. Euathlus kitanulta a szofisztikát, de nem vállalt ügyvédséget s nem 
is fizetett. Mestere erre bepörölte s így szólt : «Én mindenesetre megkapom 
pénzemet, akár megnyerem a port, akár elvesztem. Ha megnyerem a port. 
akkor te a bírói ítélet értelmében fizetsz : ha elvesztem, akkor meg azért 
fizetsz, mert megnyerted első porodét.» Euathlus így fordította vissza a 
mester gondolatait: «Semmikép sem kapod meg pénzedet. Ha elvesztem a 
port, nem fizetek, mert csak abban az esetben kell a díj másik felét meg
fizetnem, ha megnyerem első poromét. Ha megnyerem poromét, szintén nem 
fizetek, mert a bírák így ítélkeztek.»

[A hiba forrása ott van, hogy Protagoras szerződése nem volt teljes- 
diszjunktiv ítélet. Nála a szétválasztás tagjai: vagy megnyeri a port. vagy 
nem nyeri. Arra a harmadik lehetőségre írem gondolt, hogy a tanítvány 
nem vállal ügyvédséget s így épen a fönnebbi pör lesz első pőre.]

Egy anya ezen szavakkal akarta rávenni fiát, hogy ne legyen állami 
hiv atalnok : «Éiam, vágj- igazságos leszel mint hivatalnok, vagy nem. Ha 
igazságos leszel, nem fognak szeretni az emberek ; ha pedig nem leszel igaz
ságos, nem fognak szeretni az istenek. Tehát akár igazságos leszel, akár 
nem, nem fognak szeretni.» Erre a fiú az okoskodást visszafordította : «Mégis 
állami hivatalnok leszek, mert vagy igazságos leszek, vagy nem. Ha igazságos
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leszek, akkor szeretni fognak az istenek ; ha pedig nem leszek igazságos, 
szeretni fognak az emberek. így mindenképen szeretni fognak.»

Omár kalifa, midőn a híres alexandriai könyvtárt elégette, így okos
kodott : «Erre a könyvtárra semmi szükség sincsen, mert vagy az van benne 
ami a Koránban, s akkor fölösleges ; vagy nincs meg benne az, ami a Korán
ban van s akkor haszontalan.»

Epimenides krétai ember így szólt: minden krétai hazug ; Epimenides 
maga is krétai, tehát nem igaz, hogy a krétaiak hazugok, tehát Epimenides 
is igazat mond, következéskéj) minden krétai hazug.

«Velatus». Ismered ezt az eltakart alakot? «Nem». Az pedig a te 
apád; tehát nem ismered apádat.

«Cornutus». Amit el nem vesztettél, az meg van neked. Kürtöt nem 
vesztettél el, tehát kürtöd van.

«Acervus». Egy homokrakás, melyből egy homokszemet elveszünk, 
rakás marad ? Igen. Hátha még egyet elveszünk? Akkor is. s. i. t. Ha így 
egy-egy szem elvétele által nem szűnik meg rakás maradni, akkor végre 
egy szemet kell rakásnak neveznünk. — Fordítva: Egy szem egy másik 
hozzátétele által már rakássá válik ? Nem, s. i. t. tehát egy millió szem sem 
alkot egy rakást.

16. §. Az induktiv következtetések.

Amíg a szillogizmusokban egyetemes tételekből különös (egyesi 
tételeket vezetünk le, addig indukció által a különösből (egyesből! 
következtetünk az egyetemesre.

Kétféle induktiv következtetést szokás megkülönböztetni : 1. 
teljes és 2. nem teljes indukciót.

[.A. teljes indukció nem egyéb, mint egyes tapasztalati ítéle
teink összefoglalása. Ha ugyanis Sl (est) P, *S2 (est) P, S3 (est) P, 
Si fest i P, továbbá N, -f- *4, +  <S3 +  St= S, akkor kimondhatom e 
tételt : N (est) P. Ha kimutatom külön-külön a Marsról. Saturnus- 
róL, Juppiterről stb., hogy elliptikus pályán mozognak s azután 
kijelentem : A bolygók elliptikus pályán mozognak, voltakép nem 
is következtettem, nem egyetemesítettem, semmi új ismeretre nem 
jutottam, hanem csak az egyes eseteket összegeztem.

A matematikában «teljes indukciónak nevezik» az «n-ről n+1-re»  
való következtetést.

2. Ha azon megfigyelésekből, hogy a szabadon elbocsátott 
testek leesnek, vagy hogy a víz a közlekedő edényekben egyenlő 
magasan áll, a fizikus azt következteti, hogy minden test leesik, 
minden cseppfolyó anyag a közlekedő edényekben egyenlő maga
san áll : nagyon jól tudja, hogy nem figyelhet meg minden testet. 
minden cseppfolyó anyagot a jelzett szempontból s hogy ezzel soha 
sem lehetne készen. Ez a nem teljes indukció a tulajdonképeni 
induktiv következtetés, melyben egyes, közvetlenül megfigyelt vagy 
máskép megállapított esetekből (S1 est P, >S'2 est P . .. Sn est P) 
egyetemes ítéletre (S est P) következtetünk, vagyis megállapítjuk, 
hogy amit igaznak ismertünk bizonyos esetekben, az igaz lesz
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minden hasonló esetben ; ami igaz a tünemények bizonyos osztá
lyának néhány tagjáról, az igaz az egész osztályról. Eöviden : az 
indukció tapasztalásból vont egyetemesítés.

Vannak olyan indukcióink, melyeknél az egyetemesítés a 
témTek óriási számán nyugszik, amelyekből vont konklúzió ellen 
még sohasem találkozott tapasztalat (inductio per enumerationem 
simplicem sine instantia contraria). Pl. minden holló fekete, 
minden hattyú fehér. Az egyes esetek bármily határtalan száma 
sem elég ahhoz, hogy a belőlük indukált egyetemes tételnek bizo
nyosságot kölcsönözzön ; egyetlen ellenkező tény (instantia contra
ria) elég ahhoz, hogy az indukált tétel egyetemességét érvény
telenné tegye. (Ezért mondja már Bacon [1561 —1626], aki a szil- 
logisztikával szemben az indukció szükségét különösen hangoztatta : 
Inductio, quae procedit per enumerationem simplicem, res puerilis 
est). Viszont néha egyetlen vagy csak néhány eset is elég, hogy 
teljes bizonyossággal egyetemesítsiink s ez egyetemesitést logikai
lag igazoljuk, t. i. akkor, ha kitűnik, hogy S  és P  között oksági, 
azaz szükségképi viszony van. Miben áll az oksági viszony, mint 
az indukció tulajdonképeni gyökere?

17. §. Az okság törvénye.

Elménk természetében rejlik azon elv, hogy «mindennek 
megvan a maga oka», «semmi sem történhetik ok nélkül», azaz 
semmit sem tudunk elgondolni, ami ne valami más folyamat 
következményeként jelentkeznék, (v. ö. 104. 1.). Elménk törvény- 
szerűsége olyan, hogy a tüneményeket a hatás, okozás viszonyába 
állítja. A viszony egyik tagját oknak (causa), a másikat okozat
nak (effectus) nevezzük.

Az okságnak pszichológiai alapja az akarat tüneményében kereshető. 
A külső természet tüneményeit a primitiv ember saját belső, lelki tünemé
nyeinek analógiájára fogja föl, a tüneményeket megelőző jelenségeket itár
gyakat) akaratcentrumoknak tekinti, magát az okozást a természeti tényezők 
akarásának. Ezt minden primitiv nép természeti mitoszai, megszemélyesítései 
bizonyítják. Amikor a mennydörgést egy isten szekérdübörgésének tartja, 
vagy kéri a fétist, hogy segítsen rajta, mindez csak azért történik, mert 
ezekben a lényekben a jelen vagy a jövő tünemények ható okait véli fölis
merni. A gyermek folytonos kérdezősködése is nem csak puszta kíváncsiság
ból, hanem az okviszonyban való ismerés ösztönéből történik ; ugyanezért 
megveri az asztalt, melyben megütötte magát. A primitiv embernél s a gyer
meknél az élő és élettelen élesebb megkülönböztetése után kimarad az okság 
képzetéből az akarati elem. így alakul át az okság népies képzete lassankint 
az okság tudományos fogalmává, mely szerint minden természeti jelenség 
kölcsönösen meg van határozva mint ok és okozat, továbbá, hogy ugyan
azon okokból ugyanazon körülmények közt ugyanazon okozatok állanak elő. 
De mi is maga az ok és okozás ?

Ha egy követ az ablakra vetünk s az ablaküveg összetörik; ha a 
lázas beteg kinint vesz be s hőmérséke alászáll ; ha a mozgó biliárdgolyó a



nyugvót mozgásba hozza ; ha a puska kakasának ütése a puskát elsüti : a 
legtöbb ember nemcsak arról van meggyőződve, hogy egyik folyamat a 
másikat okozta, hanem egyszersmind azt is hiszi, hogy lútja., halija, szóval 
érzékileg észreveszi, mikép idézi elő az ok az okozatot. David Hume (1711—• 
1776) mutatta ki, hogy ez csak előítélet, mert mi magát az okozást sohasem 
tapasztaljuk (vagyis hogy mikép töri össze a mozgó kő az üveget, mikép 
hat a kinin, mikép hozza az egyik golyó mozgásba a másikat stb.j, hanem 
csak a tüneményeknek bizonyos föltételek között való egymásutánját (vagyis 
hogy a kő dobását az üveg törése, a kinin bevételét a liőmérsék csökkenése, 
az egyik golyó mozgását a másiknak mozgása követi stb.)

Az óra járásának okául a fölhuzást emlegetjük ; a puskapor fölrob
banását a meggyújtásnak tulajdonítjuk ; ha valaki bizonyos ételből evett s 
utána ennek következtében meghalt, azon ételt tartjuk a halál okának. Mind
ezt azonban nem tesszük szabatosan, mert nem jelöljük meg a teljes okot. 
Hogy az óra fölhúzás után jár, annak nemcsak az az oka, hogy fölhúztuk, 
hanem hogy kerekei rendben vannak, rugója kifogástalan stb., mert ha az 
utóbbi föltételek nem volnának meg, hiába húznék fel az órát, nem járna az. 
A puskapor meggyújtása szintén csak egyik oka a robbanásnak, mely a 
gyújtás dacára sem történnék meg, ha a puskapor nem volna kellő össze
tételű. Az a bizonyos étel sem egyedül oka a halálnak, mert esetleg más 
alkalommal (az egészségi állapotnak, a gyomor fiziológiai természetének más 
minősége mellett) nem következett volna be a halál ; az ételen kívül a szer
vezet azon idejű állapota is a halál bekövetkezésének részoka. Valamennyi 
föltétel összetalálkozására van szükség, hogy az okozat létrejöjjön. A föltéte
lek közül azonban épen azt, mely az utolsó, mely mintegy betetőzi a folya
mat létrejöttét, szoktuk oknak nevezni, míg a többit csak föltételnek, jóllehet 
;iz oknak nevezett föltétel sem áll szorosabb viszonyban az okozattal, mint 
bármelyik a többi föltétel közül. Az ok megjelölése akkor teljes, ha minden 

llandó föltételt fölsorolunk. Hasonló eset az, mikor választások alkalmával 
egyenlő számú szavazatok esetén az utolsónak jövő szavazó «eldönti» az 
e g y ik  fél javára a szavazás sorsát; ekkor a győző fél neki tulajdonítja diada
lát, pedig az előző szavazók mindegyike épen úgy «oka» a győzelemnek, 
mint az utolsó.

Akkor beszélhetünk okozásról, amikor valami létezni kezd, 
mihelyt bizonyos föltételek (tulajdonságok, állapotok, folyamatok), 
melyek addig nem voltak (vagy csak részben voltak) jelen, együt
tesen jelen vannak. A kezdődő folyamatot okozatnak (hatásnak), 
ama föltételek mindegyikét külön-külön részoknak, összességüket 
pedig teljes oknak nevezzük. A részokok közül azt, amely idoljára 
lép föl s így föllépésének időpontjával mintegy meghatározza az 
okozat föllépésének időpontját, szoktuk szőkébb értelemben oknak 
hívni, ellentétben a többi részokkal, mint föltételekkel.

E szerint valamely tünemény okának összes állandó (szabály
szerű) előzményeit, azaz föltételeinek összegét tartjuk. Maga a 
puszta egymásután azonban az oksághoz nem elég (v. ö. 115. 1. 
post hoc, ergo propter hoc). Az éj a nap s a nap az éj után 
következik be állandóan, minden kivétel nélkül, még sem tartjuk 
a napot az éj s az éjt a nap okának. Bizonyos feltételösszeget 
annyiban tarthatunk valamely folyamat okának, amennyiben e 
folyamat abban a pillanatban, melyben a feltételek teljes számmal 
megvannak, szükségképen létrejő. Eszünk köeetelménye (posztulá- 
tuina), hogy az ok és okozat között szükségképi a viszony, mert



különben a tünemények tényleges állandó (szabályszerű) egymás
utánja magyarázhatatlan volna. Végelemzésben tehát minden ok- 
viszony annak föltevése, hogy egyik tünemény után a másik szük
ségképen bekövetkezik.Vájjon melyek az állandó szükségképi előzmé
nyek, melyek oknak tekinthetők, ezt különféle eljárásokkal, mód
szerekkel törekszik a tudomány megállapitani.

A tudomány célja az, hogy mindig közelebbi időbeli előz
ményt (præcedensj mutasson ki mint okot, azaz mindig teljesebben 
állítsa helyre a valóságban lefolyó változások folytonosságát (con
tinuités) Pl. a kinint a láz csillapodása okának tartjuk. A tudomány 
azonban még közelebbi okot tüntet föl, midőn rámutat azon ké
miai reakciófolyamatokra, melyeket a kinin a szervezetből, ill. ennek 
bizonyos elemeiből kivált s melyeknek eredménye a hőelvonás, a 
láz csökkenése. A mindig közelebbi s elemibb okoknak fölfedező - 
ben és kimutatásában áll épen a tudomány haladása.

Az induktiv következtetésnek, mint tapasztalásból vont egye- 
temesítésnek alapja tehát az okviszony. Ez jogosít fel arra ben
nünket, hogy egyetemes ítélet formájában fejezzük ki, hogy S  (est) 
P, ha nincs is tudomásunk N összes eseteiről, hanem csak egy 
vagy néhány esetről van tudomásunk, amelyekben a P  az ,S'-ről 
állítható. Az okviszony alapján egyetemesen kijelentjük, hogy7 vala
hányszor S  van, van egyszersmind P is.

Azzal a kérdéssel, vájjon milyen eljárásokkal állapítható meg 
az okviszony, a logika módszertani (metodikai) része foglalkozik 
(v. ö. 28. §.).

18. §. Valószínűségi következtetések.

Azt a következtetést, midőn nem tudunk az N és P  között 
okviszonyt megállapítani s ennélfogva csak megközelítőleg egyete- 
mesíthetünk, valószínűségi következtetésnek hívjuk. A következtetés 
valószínűségének mértéke attól függ, vájjon milyen arányban áll 
a természetben található s egyetemesítésünkkel megegyező esetek 
száma a vele ellenkező esetek számával ? Ha az utóbbi nulla, akkor 
a legnagyobb a valószínűség.

A valószínűségi következtetéseknek ott van különös alkal
mazásuk, ahol nem egyedekről, hanem nagy tömegekről, ezek tulaj
donságairól van szó. A statisztikust, politikust, szociológust nem 
az érdekli első sorban, hogy egy ember hogyan gondolkodik, érez 
és cselekszik, minők az anyagi s erkölcsi tulajdonságai, hanem az, 
vájjon a legtöbb ember hogyan szokott gondolkodni s cselekedni 
bizonyos föltételek között; vájjon bizonyos gazdasági körülmé
nyeknek milyen befolyása szokott lenni a társadalom pénzügyi s 
kultúrái állapotára, politikai helyzetére stb. A valószínűségi követ
keztetés tehát átlagos, középszámításon, az összeségre vonatkozó 
megközelítő egyetemesítésen nyugszik.



I á i

A halálesetek, tűz- és jégkárok statisztikája szolgál alapul a 
biztosító intézetek pénzügyi következtetéseinek s számításainak, 
vájjon milyen arányban szabja ki a biztosítási díjakat, hogy a biz
tosítók se legyenek nagyon megterhelve, s a társulatnak is kellő 
haszna maradjon.

Miután néhány vagy sok eset alapján megközelítőleg egyete
mest tettünk, a valószínűségi következtetés további formája a kö
vetkező :

M (est) legtöbbször P
S  (est) M

Tehát N (est) valószínűleg P.

így következtetett pl. Kant :
Különböző testek egyező mozgásiránya legtöbbször közös 

mozgási okra vezethető vissza; a bolygók a Nap körül való moz
gásukban egyező mozgásirányúak ; tehát a Nap körül való moz
gásuk valószínűleg közös mozgási okra vezetendő vissza.

Laplace szerint, a valószínűség a kedvező esetek viszonya minden lehető 
esethez. E viszony oly törtszámmal formulázliató, melynek számlálója a ked
vező esetek száma, nevezője pedig az összes lehető esetek száma. Minél 
nagyobb a számláló s minél kisebb a nevező, annál nagyobb a valószínűség. 
Ha egv dobozban 10 fekete golyó van s egy fehér sincs, akkor a feketének 
húzása bizonyos (10/io =  l|, a fehéré lehetetlen (a valószínűsége °/io =  0). Egy 
fehér golyó bedobása után a fekete valószínűsége 10/u, a fehéré 1/n s. i. t. 
Ha mindkettőből 10 van, akkor a valószínűség egyforma in/so = ’/*■

Minthogy az analógiára alapítóit következtetések konklúziója 
is csak valószínű értékű, ezeket is a valószínűségi következtetések 
közé számítjuk. Az analógiára alapított következtetés azon föltevé
sen alapul, hogy ha két tünemény több ismert körülményben meg
egyezik, minden körülményben meg fog egyezni. Ha A tünemény
nek van a, b, c, d tulajdonsága s B-nek is van a, b, c tulajdon
sága. akkor j5-nek d tulajdonsága is meglesz. A következtetés 
ereje az igazolt hasonlóságok számától függ.

Példák : A Földön szerves élet van ; a Mars sok szempontból egyezik 
a Földdel : mindkettő a Nap körül kering és saját tengelye körül forog pe
riodikusan s így mindkettőn vannak évszakok; van légkörük, szilárd fel
színük, vizük stb. ; tehát a Marson is van szerves élet. (Azt kellene még 
bebizonyítani, hogy ezen fizikai s geológiai viszonyokon (a, b, c) kívül a 
szerves élet keletkezéséhez nem szükséges-e még más föltétel is ?) — A hang
os fényjelenségekre direkte kimutatták, hogy az egyenesirányú terjedés, 
törés, interferencia törvényeit követik A hangról direkte (szirén segélyével) 
kimutatták, hogy periodikus mozgások okozzák ; ebből kikövetkeztették, hogy 
a fénynek is ezek az okai. — Analogia vezette Franklint a villámhárító, 
Huyglienst (olv. heichens) a fény természetének megállapítására. — Somme
ring orvos analógiát talált az idegek ingervezetése s a drótok elektromos 
vezetése közt. Az ideg az ingert, a drót az elektromosságot vezeti ; amazok 
mintegy híreket visznek egy középpontba (az agyvelőbe), esetleg a drótokban 
vezetett elektromosság is továbbíthatna híreket. Az utóbbira irányult kísér
letek vezettek a telegráf föltalálására.



Téves analógia: A Holdnak a mi vulkánjaink krátereihez hasonló 
alakzatait szintén vulkánikus eredetűnek tartották. Később azonban kitűnt, 
hogy ha nyúlós anyagba testeket beledobunk, kísérletileg is előállíthatunk 
olyan alakzatokat, melyek fotograűai másolata azonos a Hold alakzataival ; 
az utóbbiak tehát meteoritek hullására is visszavezethetők.— A polinéziaiak 
elültették a vasszögeket abban a reményben, hogy ezek terméseit is majd 
learathatják. — Többször az alaptalan analógiás következtetések is beválnak ; 
pl. Hargreaves azt tapasztalta, hogy New-Soutli-Wales hegyei hasonlítanak 
California hegyeihez, melyekben egykor aranyat talált. Ebből azt következ
tette, hogy Walesben is talál aranyat, ami csakugyan meg is történt. — 
Az analógiás következtetéseknek nagy szerepük van a retorikában ; sokszor 
inkább szónoki díszek, semmint bizonyító erejűek. TI. Az az ország, melyek
ből a gyarmatosok eltávoztak, a gyarmathoz viszonyítva anyaország ; a gyer
meknek kötelessége szüleinek engedelmeskedni, hasonlókép a gyarmat is 
köteles az anyaország parancsait teljesíteni.

A világban való tájékozódásunk nagyrészt analógiás következtetés útján 
történik. Ha a gyermek a gyertya lángján megégette kezét, minden hasonló 
dologtól (tűz) tartózkodik. így ismeri meg s azonosítja a többi tárgyakat is. 
Mások lelki jelenségeit csakis analógia útján ismerjük (v. ö. 3. 1.). A nyelv 
egyéni s történeti fejlődésében is hatalmas szerepe van az analógiának. 
A gyermek az apával, villával hasonlóságára ezt mondja : késvei, játékval ; 
szemem, szemed analógiájára : enyém, enyéd (tied). A nyelv története is ezt 
mutatja: a nemz-ből lett nemz et, a rajz-ból rajz-at, a nyelvérzék azonban 
lassankint az egész-zat, -zet szótagot képzőnek tekintette s oly szavakat is 
alkotott vele, melyeknek nincs -z képzői igei alapjuk : homlokzat, tetőzet. 
Hasonlókép a nyugoszt, ereszt, választ igékben, jóllehet csak a -t a képző, 
az egész -ászt, -észt szóvéget képzőnek érezte a nyelvérzék s az előbbiek 
analógiájára ilyen igéket alkotott: bomlaszt, aggaszt, mulaszt. Egyébként az 
analogia szerepét a nj'elvben az mutatja legjobban, hogy nem minden igét, 
fő- s melléknevet tanulunk meg ragozni, hanem csak néhányát, a többi rago
zását ezek analógiájára (példájára) kikövetkeztetjük.



MÓDSZERTAN.

19. §. A módszertan (methodika) föladata és részei.

A módszertannak az a feladata, hogy megmutassa, mi mó
dón kell földolgozni a gondolkodás egyes elemeit (fogalom, Ítélet, 
következtetés) egy tudományos rendszer egészévé. A tudomány fő
célja az, hogy ismereteinket pontosan megállapítsa, a logikailag 
egybetartozókat csoportosítsa s végül lehetőleg egységes gondola
tokra visszavezesse, egységes forrásból magyarázza őket. A tapasz
talás és gondolkodás útján ugyanis bizonyos ismeretanyagra teszünk 
szert. A tudományos ismerés eszménye az, hogy ezen anyag tel
jes fogalmi rendszerré alakuljon ki, melyben az egyes fogalmak 
tartalmuk szerint meg vannak pontosan határozva, terjedelmük 
szerint egymással szemben elhatárolva, osztályozva s melyben a 
világ tüneményeiről s ezek összefüggéséről való ítéleteink meg 
vannak okolva, be vannak bizonyítva. A tudomány végső célja 
tehát a rendszer (systema) vagyis az a forma, mely szerint az 
egybetartozó ismeretek összefoglalást nyernek; azon eljárás pedig, 
amelynek segítségével ezen összefoglalás történik, a módszer (me
thodus).

Ismereteink rendszerbe foglalása
1. meghatározás,
2. felosztás és osztályozás,
3. bizonyítás,
4. módszer által történik.

20. §. A meghatározás.

A meghatározás (definitio) a fogalom tartalmának kifej
tése, vagyis jegyeinek s ezek összefüggésének előadása. A meg
határozásban mindazon vonásokat fölsoroljuk, melyekből a foga
lom kialakult, úgy bog}7 a meghatározás nem egyéb, mint cel
la datos fogalomalkotás.

Mivel egy fogalom valamennyi jegyének elsorolása legtöbb - 
szőr lehetetlen, vagy ha lehetséges is, nagyon hosszadalmas eljá
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rás, a legtöbb esetben elégséges azon legközelebbi nemi fogalomra 
((ferius proximum) való utalás, mely alá a meghatározandó foga
lom tartozik s azután ama faji jegynek (differentia specifica) meg
jelölése, melyben az illető fogalom különbözik az ugyanazon 
genus proximum alá tartozó többi fogalomtól. Pl. a kocka bat 
négyzetlaptól határolt test (nemi fogalom : test, faji különbség : 
hat négyzetlaptól határolt). A barométer fizikai eszköz, mely a 
levegő nyomásának változásait jelzi. A meghatározás külső alakja 
legtöbbször egy főmondat, melyben a nemi fogalom állítmánvi ki
egészítő s egy jelzői mellékmondat, melyben a faji különbség 
van meg.

Az elemző (analitikus) meghatározás adott fogalmat m á s  
fogalmakra bont szét; az összeférő (szinte!Unis) vagy származ
tató (e/enelikus) definíció pedig a fogalmat a maga elemeiből mint
egy szemeink előtt keletkeztetve alkotja meg. Pl. a kör analitikus 
meghatározása : a kör oly vonal, melynek valamennyi pontja egy 
ponttól egyenlő távolságra van (egy síkban). Szintetikus megha
tározása : ha egy pont egy másik pont körül (egy síkban) egyenlő 
távolságban mozog, kör keletkezik.

Nem minden fogalmat lehet meghatározni. így közvetlenül 
meg nem határozhatók az egyszerű lelki élmények (érzet, érzelem 
stb.), melyeket csak átélni lehet. A született vaknak meg nem ma
gyarázhatjuk, mi egy szín, a süketnek, mi egy hang, a mindig 
háládatlan embernek, mi a hála érzelme. A lelki jelenségeket 
mégis azáltal határozzuk meg fogalmilag, hogy osztályokba cso
portosítjuk őket s azután megmondjuk, vájjon bizonyos lelki jelen
ség melyik osztályba tartozik, milyen föltételek közt keletkezik, 
hogyan folyik le stb.

Mikor nem tudunk valamely fogalmat meghatározni, meg kell eléged
nünk azzal, hogy leírjuk vagy más eljárással jellemezzük őket. Ilyen nem 
teljes meghatározások: 1. az elhelyezés (locatio), midőn vagy csak a nemi 
fogalmat, vagy csupán a faji különbséget adjuk meg. Pl. az Ítélet lelki folya
mat ; az óra időmérésre való ; 2. ha a tárgy szemléleti, fogalmának megha
tározását legjobban bemutatása készíti elő (a tárgyat magát, vagy modelljét, 
másolatát, diagrammját mutatjuk be ; v. ö. az ábrák jelentőségét a könyv
ben) ; 3. a lehetően körülményes leírása (descriptio) a fogalomnak ; 4. a ha
sonlóktól való megkülönböztetés (distinctio). Qui bene distinguit, bene docet ; 
5. példák felsorolása sokszor nagyobb sikerrel jár, mint bármely szabatos 
definíció.

A meghatározás hibás: 1. ha több jegyet veszünk fel a meghatáro
zásba, mint amenyi a meghatározandót megilleti (szűk meghatározás). 
Cicero pl. így határozza meg a szónokot: orator est vir bonus dicendi 
peritus (a szónok az ékesszólásban jártas jó  férfiú) ; 2. ha kevesebb jegyet 
veszünk fel a meghatározásba (tág meghatározás), pl. a kör görbe vonal ; 
3. ha azzal határozunk meg valamit, amit épen meg kell határoznunk 
(tautológia; zaóz'o Xéyí'.v, ugyanazt mondani!; pl. nevetséges az, amin nevetni 
lehet ; 4. ha a meghatározást összetévesztjük a felosztással, mert a definí
cióban nem a fogalom terjedelmét, hanem tartalmát kell előadnunk ; pl. az 
erény ilyen meghatározása: erény a bátorság, a hűség, az igazságosság: 
5. ha két fogalmat egymással határozunk meg (circulus vitiosus). Pl. a rotá



ció tengely körüli mozgás, viszont a tengely fogalmát a rotáció fogalmával 
határozzuk meg ; 6. ha a meghatározás vagy képleges (pl. a festőművészet 
néma költészet, a költészet beszélő festőművészet, az építőművészet meg
fagyott zene), vagy tagadó (pl. az állócsillag oly égi test, mely sem nem 
bolygó, sem nem üstökös).

21. S. A felosztás.

Amilyen fontos, hogy a fogalom tartalmát, meghatározás út
ján kifejtsük, ismereteink rendszerezése szempontjából épen oly 
jelentőségű a fogalom terjedelmének feltárása is. Azon logikai 
műveletet, mely által kitűnik, vájjon egy fogalom terjedelmét mely 
alsóbb (faji) fogalmak alkotják, felosztásnak (divisio) nevezzük. 
Felosztani annyit jelent, mint valamely nemet fajaira bontani.

A felosztásnál megkülönböztetjük a felosztandó fogalmat 
(totum divisionis), a feloszlás tagjait (membra dividentia) s végül 
azon szempontot, amelyből a felosztás történik: a felosztás alap
ját (fundamentum seu principium divisionis).

Ugyanazon fogalmat több szempontból oszthatunk fel, azaz 
a felosztás alapja szerint különböző mellék felosztásokat nyerünk. 
Pl. a növények feloszthatok: a) természetes rokonságuk, b) por
zóik száma, c) illatuk, d) színük, e) a kiima szerint s. i. t. ; vagy 
az emberek feloszthatok : a) bőrük színe, b) koponyaalkotásnk, 
<■) földrészek, d) a tőlük lakott országok, c) nemzetiségük, f) val
lásuk. g) kultúrájuk szerint s. i. t.

Helyes felosztás csak akkor alkotható, ha a felosztandó fo
galom pontosan meg van határozva ; enélkül a felosztás alapjául 
nem valamely fontos tulajdonság, hanem csak esetleges, épen 
leginkább felötlő jegy szolgál. így azután megtörténik, hogy a fel
osztás útján nyert osztályokba teljesen elütő, semmi hasonlósá
got sem mutató egyedek kerülnek, meHek csakis a felvett esetle- 
gos szempontból tartoznak össze. Ilyen felosztás jő létre, pl., ha 
növényeket nagyságuk szerint : cserjékre és fákra, az állatokat pe
dig tartózkodási helyük szerint : vizi, szárazföldi s légi állatokra 
osztanánk fel (Aristoteles), vagy aszerint, hogy hasznosak-e vagy 
sem. Az utóbbi szempontból a lúd. kutya és tehén, másrészt a 
sas és oroszlán egy csoportba jönnének. Linné a növényeket a 
porzók száma és helj’zete szerint 24 osztályba sorolta, így azután 
bizonyos füvek és fák egy alosztályba tartoznak. Az efféle felosz
tást, melynél a felosztási alap a fogalomnak nem valamely lényeges 
jegye, mesterségesnek nevezzük. Néha ez is jó szolgálatot tehet ; 
igy a mesterséges felosztás klasszikus típusa a szótár, mely a sza
vakat kezdő betűjük szerint sorolja fel.

Ha azonban a felosztási alapot a fogalom alaptulajdonságai 
közül választjuk, egyszersmind az egyes alosztályokba sorolt egye
dek egymáshoz hasonlóbbak, mint a más alosztályokba csoportú-
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sitott egyedek, akkor természetes felosztást nyerünk. Pl. a növé
nyeket táplálkozási szerveik szerint : sejtes és edényes növényekre : 
a testeket halmazállapotuk szerint szilárd, cseppfolyós és légnemű 
testekre.

A felosztási tagok száma szerint van két-, három-, négy- s 
többtagú felosztás (dichotomia, trichotomia, tetrachotomia, polv- 
ehotomia).

Ha a felosztás tagjait újból felosztjuk, másodrendű felosz
tást (subdivisio) kapunk; az ekkép nyert felosztási tagokat folytató
lag ismét bizonyos szempont szerint feloszthatjuk s így keletkez
nek a harmad-, negyed-rendű felosztások. Ha egy fogalmat ilyen 
eljárással annyiszor osztunk fel, ahányszor csak lehetett, osztályo
zunk. A fogalom terjedelmét fajok és alfajok szerint kimerítő tel
jes felosztást osztályozásnak (classificatio) nevezzük.

Pl. a hangok I. magán hangzók és II. mcíssaíkangzók. I. A magánhang
zók ismét magasak és mélyek; mind a magas, mind a mély hangok lehet
nek egyrészt nyilt, közép és zárt hangok, másrészt ajak- és nem ajakhangok. 
II. A mássalhangzók felosztanak ajak-, fog-, íny- és torokhangokra. Mind
ezek lehetnek pillanatnyiak és folytonosak; a pillanatnyiak viszont kemé
nyek és lágyak, a folytonosak pedig egyrészt kemények, lágyak, másrészt 
folyékonyak, végül orrhangok.

Az osztályozások voltakép mesterséges eszközök, mert a természet sem 
osztályokat, sem rendeket, sem családokat nem teremtett. Az osztályozások 
csak szubjektív fogalmak, melyeknek nem felel meg végleges elhatárolás a 
természetiien. Céljuk csupán a vizsgált tárgyakat elhatárolni, hogy a további 
kutatás szellemi munkája könnyebb legyen. A köztudatban azonban ez a 
logikai eljárás, emlékezetünknek a kutatás egyszerűsítését célzó támogatója, 
önálló és valóságos létezésié tesz szert. Ami eredetileg egyszerű jelzés volt. 
élő valóságnak tűnik fel ; az osztályozást, a tények csoportosítását célzó logikai 
eszközt lassankint a valóságos élet hű kifejezőjének tekintik, holott a nem- 
és fajfogalmat csak egyszerűsítő észjárásunk hozta létre ; a természetben 
csak az egyén az egyedüli objektiv valóság (Finot).

A felosztás téves, 1. ha nagyon tág, vagyis ha oda nem tartozó tagjai 
is vannak ; 2. szűk, ha az oda tartozó tagok közül egyet vagy többet elhagy ; 
pl. a cselekedetek vagy erkölcsösek, vagy erkölcstelenek (vannak közömbös 
cselekedetek is); 3. ha egy fölosztásban több fölosztási alap van, azaz ha egy 
fogalom egyszerre több szempontból van felosztva (divisio confusa) ; pl. a há
romszögek beosztása egyenoldalúakra, derék- és tompaszögűekre ; 4. ha a fel
osztásban ugrás vau (saltus in dividendo) ; az egyik fajtól csak a legközelebbi 
alárendelt fajra térhetünk át. Pl. a gerincesek lehetnek emlősök és madarak 
(közben kimaradt melegvérűek és hidegvérűck s az előbbiek közé tartoznak 
az emlősök és madarak) ; 5. ha a felosztás tagjai nem zárják ki egymást, 
hanem keresztezik ; pl. a könyveknek mulattatókra és hasznosakra, a leve
leknek kerek, hosszúkás, sima és szaggatott szélűekre való fölosztása.

22. §. A bebizonyítás.

Bebizonyítani valamit annyit tesz, mint egy ítélet igazságát 
(érvényességét) más kétségbevonliatatlanul bizonyos Ítéletek igazsá
gából kimutatni (probatio, demonstratio). Formája szerint minden



bebizonyítás egy többé-kevésbbé összetett következtetés. Következ
tetés és bizonyítás alapjában ugyanazon logikai eljárás, csakhogy 
a következtetésnél a premisszák vannak adva s keressük a kon
klúziót ; a bizonyításnál pedig egy tétel (thézis, theoréma) van 
adva s keressük hozzá a premisszákat. Az utóbbiakat a bebizonyí
tásnál bizonyító oA'oA'nak (érveknek, argumentum! nevezzük. A be
bizonyítás azáltal történik, hogy szükségképi összefüggést muta
tunk ki bebizonyítandó tételünk s más tételek (bizonyító okok' 
között ; ba az utóbbiakat elfogadjuk, a bebizonyítandó tétel, is el 
kell fogadnunk. Azt a viszonyt, mely tételünk s a bizonyító okok 
közt van, bizonyítási erőnek (nervus probandi) hívjuk ; ennek 
minősége szerint a bizonyítandó tétel vagy igaz (ha a viszony 
szükségképi), vagy csak valószínű, vagy épen kétes.

Midőn egyik tétel igazságát a másikéból igazoljuk, a bizo
nyítás során végre olyan tételekhez jutunk, melyek többé már 
nem bizonyíthatók, de egyszersmind nincs is szükségük bebizonyí
tásra. mert önmagukban evidensek, gondolkodásunk alaptörvényei. 
Ezek a tételek 1. az axiómák (sarkigazságok' és posztulatumok 
észkövetelmények). Pl. geometriai axiómák : minden pontból von

hatunk bármely más pont felé egyenest : két ponton keresztül 
csak egy egyenes húzható ; bárom, nem egy egyenesben fekvő 
ponton át csak egy sík fektethető. Euklides híres posztulatuma : 
egy ponton keresztül nem húzható adott egyeneshez csak egy 
párhuzamos : A a logikai elvek, melyek az igaz gondolkodáshoz 
elengedhetetlenül szükségesek (v -ö. 112. L). Valaminek létezésére 
nézve pedig végső bizonyítékunk az érzéki tapasztalás 'ténybizo- 
nyossági.

A bizonyítás lehet 1. egyenes (direkt), 2. nem egyenes {in
direkt) .

Az első esetben tételünket közvetlenül viszonyba hozzuk 
bizonyító okainkkal. Az utóbbi esetben pedig tételünket közvetve 
azáltal bizonyítjuk, hogy az ellenkező tétel lehetetlenségét mutat
juk ki (apagogikus bizonyítás, deductio ad absurdum). Valami 
ugyani' a, vagy b: de mivel az utóbbi lehetetlen, tehát a. Direkte 
bizonyítunk pl. ha abból, hogy egy háromszög két szögének összege 
lerék'ZÖg. arra utalunk, hogy a harmadik szögnek derékszögnek 

kell lennie. Indirekt volna ennek bebizonyítása, ha abból indul
nánk ki. hogy a harmadik szög vagy derékszög, vagy tompaszög 
vagy kegyes>züg s az utóbbi kettő lehetetlenségéből az első érvé
nyességére következtetnénk. Az indirekt bizonyításnak csak akkor 
van értéke, ha a diszjunkció teljes.

A bizonyítás menete szerint lehet 1. progresszív (szintétikus\ 
midőn i-mert tételekből következtetés útján a bizonyítandó tétel
hez, mint utolsó konklúzióhoz jutunk : 2. regresszív (analitikus), 
midőn azt mutatjuk ki. hogy tételünkből szükségkép igaz tételek 
folynak. Pl. ezt a goniometriai alapformulát sin“ a-f-cos5 a =  l.
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mely a pythagorasi tételen (a2-\-b2= c2) és a sina=-^- s cosa =
definíciókon nyugszik, kétfélekép bizonyíthatjuk :c

Progresszív : Regresszív :
a2 -f ba- =  c2 sin2 a+ cos2 u—

^ , ü  =  l
c- c- i a * . ( b ЛC ' • c '

^  +  -6-  =  t c2 ^  c2
sin2 « +  cos2 a — 1 a2 4- b2 — c2

Egy szigorúan logikusan végigvezetett bizonyítás apoáiktikim, 
azaz föltétien igazságra tart igényt. A pusztán megegyezésre vagy 
tekintélyre támaszkodó, nem egyetemes igazságokra hivatkozó bizo
nyítást szubjectivnek nevezzük (az előbbit xcuTa/jficeav, az utób
bit a xar d'j&pajTiov bizonyításnak is szokás hívni). A szubjektív 
bizonyítás inkább az akaratra, semmint az értelemre irányúi s 
fökép szónoki beszédekben használatos. Pl. Menenius Agrippának 
a gyomorról és a végtagokról szóló meséje.

Minthogy a bizonyítás végelemzésben a következtetéssel azonos, hibáim  
nézve 1. az álkövetkeztetéseket. ló. §.

23. §. Az igazságról és bizonyosságról.

1. A bizonyító eljárások az igazság elérését célozzák. Mi az. 
igazság ?

Igaz egy ítélet (tétel), ha olyasmit állít, ami a valóságnak 
megfelel. Az igazság Ítéleteinknek megegyezése a valósággal. 
A valósággal való megegyezést nem úgy kell értenünk, mintha 
képzeteink s a magukban létező dolgok, ezek abszolút természete- 
között közvetlen összehasonlítást tehetnénk ; ez nem lehetsé
ges, mert nekünk a dolgok csak szemléletekben (képzetekben) 
vannak adva, a dolgokat saját magunk ismerő természetétől 
függetlenül, abszolút mivoltukban nem ismerhetjük meg. Mikor 
egy ítéletről azt mondjuk, hogy igaz, ez annyit jelent, hogy amit 
az ítéletben állítottunk, azt minden módszeres tapasztalásunk s 
gondolkodásunk (vagyis arra vonatkozó minden más fogalmunk) 
megerősíti, vele nem ellenkezik

Az igazságnak ez a fogalma azonban inkább a valóságra vo
natkozó ismereteinkre nézve érvényes. Vannak azonban olyan isme
reteink is (pl. a matematikaiak), melyek nem a valóságra vonat
koznak, hanem tisztán gondolati viszonyokra. Ilyen ismereteink 
annyiban igazak, amennyiben észelveink segítségével igazol hatói:, 
eszünk természetéből bizonyíthatók.
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Egy dologra nézve csak egyféle ítélet lehet igaz ; az emberi
ség azonban tévedéseken, az igazságoknak hitt hamis Ítéleteken 
keresztül jut ehhez az igazsághoz (v. ö. pl. a geo- és heliocen
trikus felfogást) ; sok mindent gondol kézzelfoghatóan igaznak, 
amit a későbbi tapasztalat és gondolkodás hamisnak mutat ki. 
Különben is a világ térben és időben kimeríthetetlen (v. ö. az 
individualitás elvét, mely szerint nincs két lény, mely teljesen 
egyforma, két változás, mely egészen egyenlő volna), tehát a rá
vonatkozó igaz ismeretek száma is határtalan. Ennek dacára semmi 
értelme sincs az ú. n. skepticizmusnak, mely tagadja az igaz 
ismerés lehetőségét, mert ha ezt nem is érhetjük el teljesen, de 
a folytonos vizsgálódás, tapasztalás és elmélődés alapján határta
lanul közeledhetünk feléje. Ez a haladó tudomány eszméje.

Az igazságtól (tartalmi igazságtól) meg kell különböztetnünk a 
helyesséyet (formai igazságot), vagyis egy gondolatnak a gondol
kodási törvényeknek való megfelelését. Minden (tartalmi) igazság
nak előfeltétele az ismeret (formai) helyessége.

A tévedés az igaznak a nemigazzal (hamissal) való össze- 
tévesztése. A tévedés legfőbb pszichológiai okai : szenvedélyek, elő
ítéletek, a figyelem gyöngesége, az elvonási képesség hiánya, a 
nyelv kétértelműsége stb. Tapasztalás, gondolkodás, rendszeres ku- 
tás által lehet csak a közéleti és tudományos hibákat kiigazítani 
s  eltávolítani.

2. A bizonyosságnak sokféle foka van, kezdve a kételytől, 
vájjon egy ítélet igaz-e vagy sem, egészen az igazságról való meg- 
rendíthetetlen meggyőződésig. A bizonyosság ezen fokai az ítélet
tel kapcsolódó igaznak tartás különféle fajai. Puszta véleményünk, 
bitünk, sejtésünk, föltevésünk van, ha ítéletünket az a tudat kí
séri, hogy a miénkkel ellenkező vagy tőle eltérő ítélet is igaznak 
gondolható. A vélemény tudássá válik, ha az illető tétel igazsága 
a tapasztalás vagy elméleti bizonyítás útján kitűnik s egyszers
mind semmiféle kétely sem merül fel többé, vájjon igaz-e vagy 
sem. A tapasztaláson kívül fekvő dolgokra vonatkozó meggyőző
dés a szubjektív bizonyosság ép oly erejével léphet fel, mint a 
tapasztalati dolgokra vonatkozó, objektiv bizonyosságéi tudás. Ha 
valamit hiszek, egész mivoltom, érzésem és gondolkodásom arra 
a meggyőződésre indít, hogy a hitt dolog igaz.

Az objektiv bizonyosság kétféle : 1. intuitív, ha egy ítélet 
igazságát közvetlenül (evidensen) belátjuk, (pl. a matematikai s 
logikai sarkigazságok); Í2. diszkurziv, ha gondolkodási folyamatok 
közvetítésével jutunk az ítélet igazságára (pl. a bolygók ellip- 
szisalakú pályán keringenek, melynek egyik gyújtópontjában a 
Nap van).

Sokszor az ítélet igazsága nem tűnik fel előttünk megcáfol
hatatlannak, nem tudjuk megállapítani, vájjon bizonyosan érvé
nyes-e vagy sem. Ekkor Ítéletünket valószínűnek tartjuk (v. ö. 18. §.).

9K om is  Gy. : A pszichológia és logil.a elerrni.
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Az okok egész sora indít bennünket ítéletre, de azért mégis gon
dolható, hogy a valóság máskép viselkedik, mint Ítéletünkben állít
juk. Minél kisebb az ellenkező okok száma, annál nagyobb a való
színűség foka (a hipotézisre, mint valószínű tételre nézve v. ö. 27. §.).

24. §. A módszer.

A tudományok a fogalmakat nemcsak elemzik (meg^határo
zás), egymáshoz való vonatkozásaik szerint rendezik (osztályozás) 
és tételeik logikai összefüggéseit megállapítják (bizonyítás), hanem 
arra is törekszenek, hogy új ismereteket szerezzenek. Épen az 
utóbbi által halad, fejlődik tovább a tudomány. Erre a célra azon
ban nem szabálytalan, rendszertelen, hanem csakis tervszerű, 
ismereteink közt bizonyos egységet létesítő, azaz módszeres eljá
rások vezetnek ; csakis ilyenek teljesíthetik az ismeretek bizonyos
ságára vonatkozó követelményeket. A módszer oly céltudatos el
járás, melynek segítségével ismereteinket rendszeres egységbe fog
laljuk. Ez a rendszeres egység azáltal jő létre, hogy ismereteinket 
egységes elv alá foglaljuk.

Bármennyire különbözők az egyes tudományok kutatási mód
szerei, általában a módszeres eljárásnak két neme van : az indul- 
tiv és deduktiv módszer.

. 25. §. Az induktiv módszer.

Induktiv következtetésen (indukción) azt a logikai műveletet 
értettük (v. ö. 107. 1.), melynek segélyével megfigyelt egyes esetek
ből egyetemes érvényű tételre, a folyamatok hasonló lefolyásának 
vagy összefüggésének állandóságára következtetünk. Láttuk, hogy 
akkor vagyunk erre följogosítva, ha egyetemes Ítéletünk alanya 
(S) és állítmánya (P) között oksági viszonyt tudunk megállapí
tani (v. ö. 17. §.). Az induktív módszernek az a célja, hogy ma
gát az induktiv következtetést tervszerű eljárások útján megállapí
tott előzményekkel lássa el. így elsősorban a tények pontos és 
részletes elemzésével megfigyelés útján s azon tünemény megjelö
lésével, melyben valószínűleg az ok rejlik (hipotézis); ez az induk
tív módszer analitikus lépése. Másodsorban az oksági viszonynak 
tényleges megállapításával, amiben legjobb eszköz a kísérlet ; ez 
az indukció szintétikus lépése. Az indukció eredménye azután a 
törvény. Az induktiv módszer tárgyalása tehát a következő fogal
mak körül forog: megfigyelés, kísérlet, hipotézis és törvény.
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26. §. A megfigyelés és kísérlet.

1. A merj figyelés (observatio) valamely tüneménynek érzé
keink segélyével való pontos tudomásulvétele.

Minthogy egy tünemény úgyszólván sohasem fordul elő el
szigetelve, hanem mindig más kisérő jelenségekkel kapcsolatban, 
a megfigyelésnek legalább részben ezekre is ki kell terjednie. Kü
lönösen azon feltételeket kell megfigyelni, amelyek elmaradásával 
a tünemény sem lép föl, vagy amelyek változásával a tünemény 
maga is változik (pl. az időjárás megfigyelésének ki kell terjednie 
az összes meteorológiai tényezőkre: hőfok, a szél iránya és ereje, 
a levegő nedvessége, a csapadék mennyisége, légköri villamos
ság stb.)

A pontos megfigyelésnek a megfigyelő részéről két fő (szub
jektív) feltétele van : egyrészt az érzékek élessége és begyakorlott
sága, másrészt az akaratnak a figyelemre való fegyelmezettsége. 
Bizonyos jelenségek számára nincsenek érzékeink (magnetikus, 
elektromos folyamatok számára); más jelenségek számára érzékeink 
befogadó képessége (capacitas) átlag eléggé korlátolt. Szemünk pl. 
semmi felvilágosítást sem ad a spektrum ultravörös és ultraviola 
sugarairól, bár ezen sugarak az észrevehető fénysugaraktól csak 
quantitative különböznek. Érzéki szerveink befogadó és megkülön
böztető képességének határait nagyon kitolhatjuk bizonyos műsze
rekkel (instrumentum, apparatus), amilyenek főkép a teleszkóp és 
mikroszkóp, telefon és mikrofon. Milyen gyors lépésben haladt a 
tudomány ezen eszközök föltalálása után. Galilei, a teleszkóppal 
felfedezi a Jupiter holdrendszerét s ezzel hatalmas támaszt nyer 
Kopernikus tana számára, mig a mikroszkóp Leemvenhoek-nek (olv. 
lövenhuk) egyszerre bepillantást engedett a XVII. század végén a 
mikroorganizmusok világába, először látta meg a vértestecskéket, 
pontosan a hajszálcsövekben a vérmozgást, a fogcsöveket stb.

Ilyen eszközök a jelenségek elemzésére még a spektroszkóp, melj’nek 
az égi testek kémiai összetételére vonatkozó ismereteinket köszönjük, a pola
rizációs készülék, mely a testek molekuláris szerkezetébe engedett mélyebb 
bepillantást, a rezonátorok, melyek a fület segítik abban, hogy egy hang 
részhangjait megkülönböztesse. Továbbá egyéb eszközök a súlyra, (mértékek, 
barométer, areométer', hőre (termométer, termogalvanométer, a Borda-féle 
pirométer), elektromosságra (galvanométer, elektrométer, volt- és ampéreméter). 
a magnetizmusrsL imagnetométer), a hangra (vibrográf, vibrációs mikroszkóp, 
szirén) nézve. Vannak készülékek, melyek egyszerre több jelenség változásait 
automatikusan jelzik, pl. a meteorográf, mely pontosan íöljegyzi a barométer 
állását, a szél sebességét és irányát, az eső idejét és mennyiségét, a levegő 
nedvességét stb.

A Puszta megfigyelés által nagyon nehéz, legtöbbször lehetet
len annak megállapítása, vájjon az egyes föltételeknek mennyi ré
szük van az okozat (hatás) előidézésében. Ezen nehézség megszű
nik akkor, ha belenyúlhatunk a tünemény lefolyásába, azaz a föl

9*



tételeket önkényünk szerint változtatjuk. A kísérlet egy szándéko
san előidézett tüneménynek megfigyelése ; mintegy a természethez, 
intézett kérdés, melyre ez világos feleletet ad.

Mily könnyen megoldható kísérlet útján számos oly kérdés, melyet 
bármennyi megfigyelés sem tudott eldönteni, mutatja pl. a harmalképzödés 
elméletének története. Már régen megállapították a harmatképződés feltéte
leit (tiszta, szélcsendes éj), anélkül, hogy a harmat keletkezésébe bepillantást 
nyertek volna. Azt hitték, hogy a földből fölszálló gőz vagy finom eső idézi 
elő a harmatot Csak az általános feltételeket ismerték, de nem a különöse
ket, közelebbieket. Végre Wells (1818) kísérletei alapján (vízszintes ernyő 
befolyása a harmatképződésre, hőmérések stb.) megállapította, hogy mindkét 
nézet hamis, mert a harmat a környező levegő vízgőzéből oly tárgyakon kép
ződik, melyek éjjeli kisugárzás által eléggé lehűltek.

Annyiban különbözik a puszta megfigyelés és kísérlet, amennyiben az 
ó- és középkori természettudomány az újkori természettudománytól. Galileo 
Galilei éta lép különösen előtérbe a kísérlet a természettudományokban, 
melyek ennélfogva páratlan lendületet nyertek. Milyen alsó fokon volnának 
a kémia, fizika s a műszaki tudományok, ha csak puszta megfigyelésre len
nének utalva !

Logikai szempontból a megfigyelés és kísérlet egyformán 
fontos vizsgálódási eljárás. De vannak közöttük bizonyos gyakor
lati különbségek, melyek azon kutatási köröknek, ahol kísérlet 
alkalmazható, nagyobb előnyöket biztosítanak. így a kísérlet biz
tosan meg tudja különböztetni a szükséges föltételeket a mel
lékes körülményektől, mert szándékosan állíthatja elő s vál
toztathatja a vizsgált tüneményt kísérő feltételeket, egyszersmind 
a tüneményre való befolyásukat követheti. Az asztronómus meg
figyelését akkor kénytelen végezni, amikor a tünemény történik ; 
a fizikus, meg a kémikus ellenben megfigyelését a tüneményt elő
idéző föltételek önkénytes változtatása közben végezheti. Pl. annak 
eldöntése, vájjon mi része van a levegőben lévő pornak a vízpára 
sűrítésében, megfigyeléssel alig lehetséges. Aitken két üveg
edénybe, melyek közül az egyik közönséges port tartalmazó, a 
másik pormentes levegővel volt megtöltve, vízgőzt bocsátott be s 
azt vette észre, hogy csak az elsőben képződött köd.

A kísérlet által bizonyos föltételek, melyek a természetben 
a vizsgált tüneménnyel mindig együttjárnak, kiküszöbölhetők. 
A természet puszta megfigyelése sohasem juttatott volna bennün
ket azon törvény felismerésére, hogy a szabadon eső testek egy
forma sebességgel esnek ; ebhez légüres térben végzett kísérletek 
voltak szükségesek (Galilei). Kísérlet útján tehát a tüneményt oly 
helyzetben vizsgálhatjuk, amint a természetben soha sem fordul 
elő. Pl. vájjon a hidrogénnek milyen hatása van a szervezetre, e 
kérdés puszta megfigyeléssel nem dönthető el, mert a hidrogén 
szabadon a természetben nem fordul elő.

Sokkal előnyösebb helyzetben vannak azok a tudományok, 
melyek kísérleteket alkalmazhatnak, mint azok, melyek kénytele
nek a természetben talált jelenségek puszta megfigyelésére szőrit-
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kozni. Oly tudományok is alkalmazzák ma már a kísérletet, me
lyekben előbb a kísérletet lehetetlennek tartották ; pl. az orvostudo
mányban (állatok beoltása bacillusos anyaggal, vivisectió), pszicho
lógiában ( erre nézve v. ö. 3. L). A politikai és társadalmi tudományokban 
a kísérletezés egyáltalán nem, vagy csak nagynehezen alkalmazható ; 
ezekben a kísérletet a statisztikai megfigyelés pótolja.

27. §. A hipotézis.

Ha egy tünemény okát nem tudjuk adni, akkor felveszünk 
egy okot. mely megmagyarázza a kérdéses tényt. A hijiotézis (föl
tevést oly tétel, melyet azért állítunk, hogy olyan következtetéseket 
vonjunk le belőle, melyek egyéb tényekkel vagy igazságokkal 
annyira megegyeznek, hogy ezen megegyezés alapján a fölvett 
tétel igazsága is kisebb-nagyobb valószínűséggel állítható. A hipo
tézisnek minden következménye, mely bár formailag helyesen van 
kikövetkeztetve, de a tényekkel vagy más igaz tételekkel ellentét
ben áll, a hipotézis hamisságát bizonyítja. A hipotézis akkor van 
igazolva (verifikálva), ha a belőle vont következmények a való
sággal megegyeznek. Ez azonban még csak azt bizonyítja, hogy a 
hipotézis lehetséges, de nem egyszersmind azt is, hogy már most 
igaz. Mert ha a következmények helyesek, ezzel még nincs bizo
nyítva, hogy a kiindulási pont is helyes, mert a megfigyelt tények 
esetleg mint teljesen más előfeltételek következményeként is leve
zethetők. Az is lehetséges, hogy olyan tények, melyek ma még 
nem ismeretesek, hipotézisünk következményeivel ellentétben 
állanak.

Pl. Foucault kísérletére volt szükség, hogy eldőljön a kérdés, vájjon a 
fény emissziós vagy undulációs föltevése-e (a fény anyag- vagy hullámelmé
letei igaz. Foucault kimutatta, hogy a fény sebessége a vízben kisebb, mint 
a levegőben, amint ezt az undulációs elmélet követelte, míg az emissziós 
föltevés a z  ellenkező következményre vezetett. Egyébként mindkét hipotézis 
a fénytünemények egész sorát egyforma sikerrel tudta magyarázni.

A tudományok története azt mutatja, hogy a hipotézisek soha 
sincsenek készen, hanem az újonnan fölfedezett vagy pontosabban 
megfigyelt jelenségekhez alkalmazkodnak, amíg csak egy másik, 
jobb hipotézis nem pótolja őket. Az utóbbi lesz a sorsa a ma ér
vényben lévő hipotéziseknek is. Amig a tudomány előtt jó kutatási 
(heurisztikus) segédeszköznek mutatkoznak, addig alkalmazza őket. 
hogy velük a tüneményeket magyarázza; mihelyt e szerepre alkal
matlanok, lebontja őket. mint a már kész épület állványait, letörli 
őket, mint a geometriai ábrák segédvonalait.

A hipotézisek alkotásának pszichológiai forrása elménk ter
mészetében rejlik, azon szüntelen törekvésben, hogy az ismerés 
határait az érzéki észrevevés határain túl is kitolja. Elménk azon
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felül mindig egységre, a világmindenség egységes, szakadéknélküli 
felfogására törekszik. Minthogy pedig a világ nem jelentkezik 
nekünk ily egységesen, hanem az érzéki tapasztalás nagy szaka
dékokat mutat, ezért állandóan hipotézisekre van szükségünk ezek
nek legalább föltevéses kitöltésére. Annál értékesebbnek tűnik fel 
a hipotézis, minél nagyobb tüneménycsoportot magyaráz meg, 
minél jobban szolgálja elménk egységre való törekvését.

Az egységre törekvés a fizikai hipotézisekben fényes eredményekre 
vezetett, mert megközelítőleg sikerült a szervetlen természet valamennyi 
jelenségét a testek molekuláinak s az éternek mozgásaira visszavezetni. 
A kémiá bán sem gondol ma már senki az elemek valóságos sokféleségére. 
Bár azon hipotézis (1815-ből), mely szerint minden elem atomjai hidrogén- 
atomokból vannak végelemzésben összetéve, teljesen megdőlt,’ amikor kitűnt, 
hogy az atomsúlyok nem a hidrogén atomsúlyának egész többszörösei : 
mégsem szunnyadt sohasem az a kísérlet, hogy a kémiai elemek sokféle
ségét valamiféle őselemre vezessék vissza. Újabban Mendelejeff és Lothar 
Meyer kutatásai följogosítanak arra a reményre, hogy valaha sikerülni fog 
a 75 elem atomjait néhány vagy csak egyetlen őselem molekuláris elrendezé
séből magyarázni.

A hipotéziseknek kiváló indító és termékenyítő hatása van a 
kutatásra, mozgást, lüktető életet visznek a tudományba, új célt 
és irányt szabnak a vizsgálódásnak.

A tudományok fejlődése mindig hipotézisek útján történik. 
Ezt mutatja pl. az asztronómia egész története. A geocentrikus 
világfelfogás Kopernikus hipotézisén dőlt meg. Kopernikus előtt 
ugyanis Ptolemaeus rendszere nagyon bonyolultnak és összefüggés
telennek tűnt fel. Ekkor olvasta Cicerónál, hogy Niketas a kőid
nek tengelye körüli forgását tanította s ezzel adta okát annak, 
miért forog az ég a Eöldön álló szemlélő körül. Plutarkhosnál 
pedig Philolaos azon gondolatát találta, hogy a Föld évenkint 
megkerüli a Napot. Kopernikus e két föltevést egybekapcsolta s a 
Ptolemæus-féle rendszer sok bonyolultságát s zavarát egyszerű 
föltevéssel (heliocentrikus felfogás) magyarázta s megvetette az 
asztronómia fejlődésének alapját. — A XIX. század egyik legter
mékenyebb gondolata, mely a biológiai kutatásnak csodálatos len
dületet adott, a fejlődés (evolúció) hipotézise.

Még inkább tudományfejlesztő a hipotézis, ha kettő áll egy
mással szemben s mindkettő védői mindig újabb és újabb tényeket 
fedeznek föl, melyek alkalmasak a kérdés eldöntésére.

így Guerické-t a légritkító föltalálására a légüres tér (vacuum) létéről 
való vita indította — Egy időben sem volt az optikában oly nagy haladás, 
mint akkor, midőn az anyag és a hullámelmélet versengett egymással. — 
Volta alapkisérleteit az elektromos áram keletkezéséről azért végezte, hogy 
kimutassa ezen elektromosság állati eredetéről való Galváni féle hipotézis 
tarthatatlanságát.

A tudománynak vannak hipotetikus segédfogalmai, melyek 
maguk tiállépik a tapasztalás körét, de a tudomány megszerkesz
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tésében fontos szerepük van, különösen akkor, ha a szemléleti 
tartalomnak matematikai formulázását teszik lehetővé (erő, energia, 
rezgés, atom stb.) Az erő fogalma pl. magában véve csak elvonás és 
semmi új ismeretet sem ad. Ha azt mondjuk, hogy a mozgásváltozás 
oka az erő, ezzel a mozgást meg nem magyaráztuk ; ha a nyugvó 
test mozgásnak indul, vagy a mozgó test sebessége növekedik vagy 
csökken, akkor a testre gyakorolt ezen hatást valaminek tulajdoní
tanunk kell s ezt az okot erőnek nevezzük. De így voltakép csak 
tovább toltuk a kérdést a jelenségek bekövetkezésének alapját illető
leg, de tudásvágyunkat ki nem elégítettük. Az erő mégis fontos segéd
fogalom, mert ha magát sohasem tapasztalhatjuk is, följogosultnak 
érezhetjük magunkat arra, hogy azt gondoljuk, hogy a testek úgy 
mozognak, mintha a fölvett erők hatása alatt állanának. Pl. az 
égitestek úgy mozognak, mintha Newton gravitáció törvényéhez 
alkalmazkodnának ; de ezzel a gravitációs erőnek, mint ilyennek 
létezése nincs bebizonyítva. Minthogy pedig a föltételes ható ok,

( V— V \
m  — —  m a  — P\>  a

fizikának egyik leghasznosabb s elmaradhatatlan segédfogalmává 
válik, melyet azonban csak belegondolunk a valóságba, hogy a 
jelenségeket az ok és okozat viszonyába állíthassuk.

28. §. John Stuart Mill kutatási módszerei.

Az indukciónak egyik föladata a hipotézisek közül azt kiválasz
tani, mely az okozat létrejöttét legkönnyebben magyarázza. Ezt a 
kiválasztást kiküszöbölési eljárásnak (eliminatio) nevezzük s a föl
tételek különbözősége szerint különbözőkép alkalmazzuk. Az oksági 
viszony ilyen megállapítására John Stuart Mill (1806—1873) négy 
módszert fogalmazott meg: 1. az egyezés, 2. a különbözés, 3. a 
maradékok, 4. a púrhuzamos változások módszerét.

1. Az egyezés módszere. Egy tüneményt többször tapasztal
tunk ; a tünemény körülményei különböztek egymástól, kivéve 
egy körülményt. Ilyenkor ebben a mindig jelenlevő körülményben 
kell a tünemény okát keresnünk. A tünemény bekövetkezett a b 
c d, a e f g, a h i j előzmények után. A tünemény oka tehát a 
körülmény.

Pl. a legkülönbözőbb anyagokat hevítjük s valamennyinél a térfogat 
nagyobbodását állapítjuk meg : az anyagok mindenben különböztek, csak 
abban egyeztek meg, hogy hőmérséküket emeltük. Ez utóbbi körülmény 
tehát térfogatváltozásuk oka. — Különböző szilárd testeket vízbe bocsátunk 
s azt vesszük észre, hogy valamennyi veszít a vízben súlyából. Eme közös 
tünemény előzményei mindenben különböztek, csak abban nem, hogy vala
mennyi testet a vízbe bocsátottuk. Ez tehát a súlyveszteség oka.

2. A különbözés módszere. Egy tünemény egyik esetben be
következett, a másikban nem. A két eset körülményei mindenben
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megegyeznek, egynek kivételével. Ez utóbbi körülmény, mely a 
tünemény bekövetkezésénél megvolt s be nem következésénél hiány
zott, a tünemény oka. A tünemény ugyanis bekövetkezett a b c d e 
föltételek között, de elmaradt b e d é  föltételek között. A tünemény 
oka tehát, a, be nem következésének oka a hiánya.

Pl. valaki mérget vesz be s meghal ; előző s utóbbi állapota minden
ben megegyezett, csak egyben nem, t. i. hogy méreg terjedt szét szervezeté
ben : ez tehát a halál oka. — Különböző felületű tükrök különböző képeket 
adnak; a sík, homorú s domború tükrök mindenben megegyeznek, csak 
felületüket illetőleg van különbség köztük, ez tehát az oka a képek külön
bözőségének. A nápolyi Kutyabarlangban (Grotta dél cane) az ember 
minden baj nélkül sétálhat, míg az alacsonyabb állatok azonnal kimúlnak. 
Ennek oka az állatok alacsonysága, mert a barlang alján szénsav terjeng. — 
A különbözés módszerét alkalmazzuk közéleti okoskodásainkban, midőn azt 
mondjuk, hogy az óránk megállt, mert nem húztuk föl ; a vad összerogyott, 
mert meglőtték: a tűz kialudt, mert vizet öntöttünk rá; a gép jól jár, mert 
megolajoztuk stb.

3. A maradékok módszere. Ha egy tünemény valamennyi 
körülményéről egynek kivételével biztosan ki tudjuk mutatni, hogy 
mely előzmények okozatai, akkor a tünemény meg nem magyará
zott (okában nem ismert) körülményének okát a még hátramaradt 
előzményekben kell keresnünk. Egy tünemény körülményei : a, p, 
7, б, e ; ezek előzményei : a, b, c, d, e ; ki tudjuk mutatni, hogy 
p oka b, y oka c, б oka d, e oka e, akkor a okát a-ban keressük.

A tudomány sok felfedezését köszönheti ezen módszernek. így pl. a 
Neptunus fölfedezését. A bolygók pályáját s az azoktól való eltéréseket pon
tosan kiszámíthatjuk a többi bolygó tömegéből és távolságából. Az így vég
zett számítás eredményével ellenkezett az Uranusnak megfigyelés útján meg
állapított pályája. Ez a különbözés a Neptunus fölfedezésére vezetett. Az 
Uranus holdjai keringésének szabálytalanságát ugyanis Le Verrier a szom
szédos ismert égitestek vonzására vezette vissza. Mikor azonban ez utóbbiak 
által okozott szabálytalanságot az egész szabálytalanságból levonta, még 
mindig maradt hátra szabálytalanság. Ebből a maradékból azt következtette, 
hogy ezt csakis egy addig ismeretlen égitest okozhatja. Ezen égitest helyét 
pontosan kiszámította, Gallé csillagász pedig 1846-ban meg is találta 
(Neptunus). — Arfwedson bizonyos kénsavas vegyületekben súlytöbbletet 
tapasztalt, melyről addig egy ásvány elemzésénél azt gondolta, hogy csekély 
magnesia okozta. A súlytöbblet mint maradékjelenségnek okát tovább 
kutatta s fölfedezte a lítiumot. — A maradékok módszerét alkalmazza a 
politikus vagy szociológus, ha a statisztikai adatok az előzőktől hirtelen 
nagyobb eltérést mutatnak ; az okot oly jelenségben keresik, melyet addig 
nem vettek figyelembe. A történetíró egyes fontos történeti mozzanatokat úgy 
tud okaira visszavezetni, ha a történeti eseményből az ismeretes okok hatását 
előbb levonja. Pl. ha az ókori görögség nagy műveltségét visszavezetjük 
szerencsés földrajzi helyzetére (hegyes vidék, mely a népet differenciálja s 
így ellentéteket vált ki, melyek ösztönül szolgálnak a haladásra ; tenger 
mellett voltak, nem voltak elzárva a világtól, a föld munkát követelt), 
Kelettel való érintkezésére (föníciaiak, egyiptomiak) stb., akkor még mindig 
visszamarad a görög kultúrának sok eleme, mely ezen tényezőkből nem 
magyarázható, különösen ha összehasonlítjuk más, hasonló föltételek között 
élő nép kultúrái elmaradottságával. E maradékjelenségek okát a görög íajnak 
eredeti páratlan természetében, a sajátos görög géniuszban kell keresnünk.
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4. A párhuzamos változások módszere. A különbözés mód
szerét sokszor nem alkalmazhatjuk, mert az oknak tartott föltétel 
nem küszöbölhető ki vagy nem szigetelhető el. Ilyenkor a kérdéses 
állandó föltételben, melyet oknak gondolunk, módosítást idézünk 
elő (erősítjük vagy gyengítjük) s azt figyeljük meg, vájjon meg
felelő párhuzamos változás áll-e elő az okozatban is ? Ha az oknak 
fölvett föltétel változásának megfelelően együtt változik a tünemény, 
akkor oksági viszony (vagy legalább is szoros összefüggés) állapít
ható meg ama föltétel s a tünemény között.

Pi. Annak eldöntése, vájjon milyen hatása van a hőfok emelésének a 
testek térfogatára, mivel a meleget nem lehet a testekből teljesen eltávolítani, 
«-.akis a hő fokozásával s csökkentésével történhetik. Azt figyeljük meg, 
vájjon a hőváltozással párhuzamosan hogyan változik a test térfogata. — 
A mozgás első alaptörvénye (minden test megmarad nyugalmi állapotában 
vagy egyenes irányú egyenletes mozgásában, míg külső erők nem kénysze
rítik állapotának megváltoztatására) annyira ellenmond a látszólagos tapasz
talatnak, hogy épen az ellenkezőjét hitték, hogy t. i. a mozgó test sebessége 
fokozatosan csökken, végre a test megáll. Mikor észrevették, hogy a súrlódás, 
a levegő ellenállása stb. akadályozzák a testeket mozgásukban, kezdtek gon
dolkodni azon, vájjon nem kell-e a mozgó test minden gátlását ezen aka
dályozó tényezőknek tulajdonítani. Minthogy a súrlódás, a közeg ellenállása 
teljesen ki nem küszöbölhető, a különbözés módszerét nem alkalmazhatták. 
Viszont azt tapasztalták, hogy ezen akadályok minden csökkentése a moz
gást szabadabbá teszi. Minthogy az ellenállás nagysága s a mozgás mennyi
sége számokban is kifejezhető, a fönnebbi törvényt megformulázhatták. Az 
inga mozgása légüres térben s a felfüggesztés pontjánál csekély súrlódással 
cdtartott 30 óráig is, holott rendes föltételek közt alig 5 p ig tart. Ha az 
akadályok O-ra volnának csökkenthetők, a mozgás időtartama végtelen 
lenne. — A párhuzamos változások módszere alkalmazást nyer a politikai s 
társadalmi élet jelenségeinek magyarázatában is. Vájjon pl. milyen hatása 
van a kötelező népoktatásnak, a házassági formák enyhítésének, az általános 
választói jognak stb., azon tényekből konstatálható, melyek, bár régebben is 
fölléptek, de amelyeknek most párhuzámos emelkedését vagy csökkenését 
állapíthatjuk meg.

29. §. A természeti törvény fogalma

Egyes megfigyelések közvetlen eredménye mindig csak egyes 
tényék megállapítása. A tudományos érdeklődés azonban nemcsak 
egyes megfigyelések eredményei felé fordul, hanem az egyes 
tények sorozatában megnyilatkozó törvények felé is. Az indukció 
eredménye mindig egy ítélet, mely két tüneménynek oksági viszo
nyát fejezi ki. A tapasztalásból vont egyetemes ítélet, melyet a 
megfelelő kutatási módszerek már igazoltak, a tapasztalati (empi
rikus), vagy természeti törvény.

Pl. a tíalilei-félc «eséstörvény* azt mondja, hogy a szabadon eső test 
1, 2, 3, 4, 5 . . . mp alatt az esés kezdetétől 5, 20, 45, 80, 125 . . . m-nyiro 
távolodik a kiindulási ponttól. A «törvényszerű» ezen sorban abban áll, hogy 
a második sor ezen formában is kifejezhető; 5.1, 5.4, 5.9, 5.1b. 5.25 . . . vagy: 
5.1 У 5.2*, 5,3ä, 5.4*, 5.5* . . . Ha az első sor mp-száruait általában f-vel jelöl



jük, a második sor m-számait s-szel, ezen egyetemes érvényű tételt (törvényt^ 
nyerjük: s =  5 f2, az út az idő négyzetével arányos.

A természettörvény mindig bizonyos tünemény s a megelőző okok 
közt való állandó vonatkozást állapít meg, egy tényt egyetemesen konstatál, 
míg a jogi, erkö esi, esztétikai törvények nem azt fejezik ki, ami von, hanem 
aminek lennie kell, parancsolnak, szabályoznak (normativ törvények). A ter
mészeti törvény nem kényszeríti a természeti tényezőket, liogy úgy visel
kedjenek, amint viselkednek, nem Írják elő nekik mozgásaikat, nem a ter
mészet felett álló hatalmak, melyeknek a természet «engedelmeskedik», hanem 
csak megállapítják, hogy a természeti folyamatok így s nem máskép men
nek végbe. Pl. a folyadékba mártott test annyit veszít súlyából, mint az általa 
kiszorított folyadék súlya. Ellenben egy erkölcsi törvény parancsol : «ne lopj.»

Ha a természeti törvény mindig csak azon esetekre volna 
érvényes, melyet épen megvizsgáltunk, akkor nem volna benne 
semmiféle egyetemesítés. A törvény azonban ezt a szűk kört 
átlépi: jelen időformája van, ami annyit jelent, hogy minden 
időre (és helyre) érvén}Tes, nemcsak a megvizsgált esetekre vonat
kozik, hanem a hasonló összes tüneményekre, vagyis azt fejezi ki, 
hogy ugyanazon föltételek között mindig ugyanazon jelenség lép 
föl. Pl. ha a borostyánt posztóval dörzsöljük, elektromosság kelet
kezik. Annyira bizonyosak vagyunk a fönnebbi elvben (ugyanazon 
föltételek között ugyanannak a tüneménynek kell létrejönnie), hogy 
ha a tünemény nem következik be, akkor a föltételek azonosságá
ban kételkedünk s a hiba forrását itt keressük. Ha nem tennők 
fel ezen elvnek (az okságnak) érvényét, voltakép lehetetlen volna az 
ismerés s a tudomány, mert amit egyszer igaznak találtunk volna, 
máskor, minthogy ugyanaz a tünemény máskép folyna le, hamis
nak találnék s így egyetemesítésről szó sem lehetne.

Vannak esetek, midőn a tudomány nem tudja pontosan meg
mérni a vizsgált tüneménynek és föltételeinek mennyiségét. A tör
vény ilyenkor csak annyit állapít meg, hogy általában szoros vi
szony áll fönn két tünemény között, ezek föltétlenül követik egy
mást, de összefüggésük számszerűleg meg nem állapítható. Ezeket 
qualitativ (minőségi) törvényeknek nevezzük.

Ide tartoznak az élőlények bonyolult tüneményeire vonatkozó, nagy
részt leíró biológiai törvények. Pl. a lepke petéket rak, ezekből hernyók kel
nek ki, a hernyók több vedlés után begubóznak s bábbá változnak s a bábból 
néhány hét alatt ismét lepke lesz. Ez a metamorfózis mindig egyformán 
folyik le a természetben.

A törvények egy másik faja a tquantitativ (mennyiségi! tör
vény, midőn a tünemény és föltételei között fennálló összefüggés 
matematikai formába öltöztethető. Pl. a fényvisszaverődés törvénye : 
a beesés és visszaverődés szögei ugyanazon síkban a normális ellen
kező oldalán vannak és egymással egyenlők. A quantitativ termé
szettörvények kétségkívüli elsőbbsége azon túlhajtott álláspontra ve
zetett, hogy a természettudomány csak annyiban tudomány, amennyi
ben matematikailag tőrmulázható, holott a puszta leíró természet- 
tudománynak is megvan a maga sajátos értéke és jelentősége.



A természeti törvények a természeti folyamatoknak nem teljesen lm 
képei. A megfigyelésben mindig van több-kevesebb hiba; még a matema
tikailag formulázott törvényeknek is mindig a tapasztalás ellenőrzése alatt 
kell államok. Azonfelül a kísérleteknél gyakran sokkal egyszerűbb föltételek 
között vizsgáljuk a tüneményeket, mint azok a természetben előfordulnak, 
gyakran nem vagyunk tekintettel az akadályozó körülményekre. A természet- 
törvény alapjában véve csak valószínűségi érvényű, a valóságot csak durván 
visszatükröző fogalmazvány. A valóság törvényszerű leírása sohasem meríti 
ki a térben és időben határtalan világ tüneményeit, mindig csak a végtelenül 
bonyolult valóság egy kis szögletére vonatkozik.

A törvény oly eszköz, melynek segélyével a legnagyobb mértékben 
munkát takarítunk meg. Ha tudunk egy törvényt, azaz egyetemes formulá- 
zást, akkor a részletek egész tömegétől szabadul fel emlékezetünk ; nem a 
részleteket, hanem a törvényt idézzük vissza, ha' szükségünk van reá. Aki pl. 
a refrakció törvényét ismeri, egy kis papiroson azonnal megrajzolhatja azon 
különféle változásokat, melyeket a tárgy szenved, ha egy homorú vagy 
domború lencsén vagy prizmán át nézzük. (James).

30. §. A deduktiv módszer.

A deduktiv módszer az egyest (különöst) az egyetemesből 
vezeti le, a tüneményeket azáltal magyarázza, hogy egy egyetemes 
törvény különös eseteként vagy következményeként mutatja ki 
őket. A dedukció feladata az adott világot törvényekből magyarázni.

Az induktive nyert egyetemes tétel ugyanis összefoglaló ki
fejezés bizonyos tüneménysorok szabályszerű visszatérése számára. 
A dedukció egy tüneményt azáltal magyaráz meg, hogy kimutatja, 
hogy az illető tünemény ama sorok közül melyikbe tartozik, azaz 
milyen ismert törvény áll reá. Pl. azt a tényt, hogy egy üveg, 
melyben a víz megfagy, széttörik, egyrészt azon törvényből magya
rázza meg, hogy a víz megfagyva kiterjeszkedik, másrészt abból, 
hogy az üveg törékenysége miatt nem tud kitágulni. Egy gépezet 
bonyolult munkáját azáltal megyarázzuk meg, ha ráutalunk azon 
mechanikai törvények sorára, melyen működése alapszik. — Azon 
tényt, hogy a rothadáshoz víz szükséges, Liebig deduktiv úton így 
magyarázza meg : Az állati és más nitrogén tartalmú testek rotha
dása olyan kémiai folyamat, amely ezen anyagokat fokozatosan 
gázalakúakká alakítja át, főkép szénsavvá és ammóniákká ; hogy a 
szerves anyagok karbonja szénsavvá válhassék, ehhez oxigén, ammó
niákká változásukhoz hidrogén szükséges : ezek pedig a víz alkotó 
részei. A rothadáshoz tehát víz szükséges. — A só megőrzi (kon
zerválja) a szerves anyagokat a rothadástól. Ez a tény két egyete
mesebb tényből fejthető meg : a) a víz nélkülözhetetlen feltétele a 
rothadásnak, b) a só pedig magába szívja a vizet s így az anyag 
nem rothad. — Minden ilyen dedukciónál az a fontos, hogy he
lyesen ismerjük fel az egyes esetnek az egyetemes törvények alá 
való tartozóságát. A deduktiv eljárás logikai formája a szillogizmus.

A deduktiv jellegű tudományok típusa a matematika, mely
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bizonyos axiómákból, posztulatumokból és definíciókból indúl ki, 
ezeket egymáshoz viszonyítja s összekapcsolja s minden tapasz
talás (megfigyelés vagy kísérlet) nélkül jut újabb és újabb isme
retekre, a tér- és számviszonyok törvényeire.

Pl. Az egyenszárú háromszög a csúcsszög felezése által két három
szögre oszlik, melyekben két oldal s a közbezárt szög egyenlő.

Azon háromszögek, melyekben két oldal s a közbezárt szög egyenlő, 
egybevágók.

Tehát a fünnebbi háromszögek egybevágók.
Az egybevágó háromszögekben az egyformán fekvő alkotórészek 

egyenlők.
Tehát a fönnebbi háromszögekben is egyenlők.
Az egyenszárú háromszög alapszögei a fönnebbi háromszögek egy

formán fekvő alkotórészei.
Tehát az alapszögek az egyenszárú háromszögben egymással egyenlők.

A természettudományokban az egyes tapasztalatok földolgo
zása útján történik az ismerés, a matematikai ismerés azonban 
tisztán racionális eljárás. A matematika tárgyát ugyanis nem külső 
tünemények, hanem bizonyos mennyiségi fogalmak között meg
állapítható, eszünk természetéből folyó logikai viszonyok képezik. 
A természet tényei tőlünk függetlenül adva vannak s épen ezért 
puszta okoskodással észből le nem vezethetők (irracionálisak), 
ellenben a matematikai fogalmak kapcsolatai (szintézisei) nem a 
valóságra vonatkoznak, hanem a tér- és időszemléletre s jelen
tésük nem tartalmi, hanem formai. Mivel pedig a valóság tér- és 
időben van. matematikai szintézisek útján előre megállapítható, 
anticipálható (v. ö. a Neptunus helyének kiszámítását Le Verrier 
s megtalálását Galle által 13G. 1.; a mérnök sok számítása után 
konstruált gép megindul). Ez azonban nem qualitativ, hanem csak 
quantitativ szempontból történhetik. A világ akkor volna meg- 
íormulázható matematikai egyenletként, ha minden változása egye
temes exakt törvényből levezethető volna. Ilyen törvény azonban 
nem konstatálható ; semmiféle milyenség ugyanis tapasztalás nélkül 
meg nem állapítható ; a világ pedig tapasztalásunk előtt térben és 
iflőben kimeríthetetlen.

A matematikai alapfogalmak az ész alkotásai s nem tapasztalásból 
való elvonások (abszohit egyenes, kör, kiterjedésnélküli pont stb. nincs a 
valóságban). Ezen alapfogalmak észkonstrnkciók lévén, nem a valóságot 
jelentik, hanem egy ideális világot (innen a különböző következetes geometriák 
lehetősége). Ezen fogalmak nem rejtegetik az egyéniség vonásainak határ
talan összegét, mint a természeti tárgyak fogalmai (principium individuationis), 
hanem csak az van bennük, amit mi tettünk beléjük, nem adva vannak 
nekünk, hanem mi adtuk őket magunknak. A fizikus is állít fel ugyan el
vont törvényeket, melyek a valóságban csak megközelítő pontosságúak, de 
egyszersmind a pontatlanságokat, eltéréseket okaikra visszavezetni iparkodik. 
A geométer azonban nem törődik ábráinak pontatlanságával, épúgy mint 
annak tudatával sem, hogy nincs tárgy, mely az ő fogalmainak megfelelne.

A dedukciónak kiváló jelentőséget kölcsönöz az, hogy általa 
lehetséges a természeti törvények gyakorlati alkalmazása, azaz a
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dedukció teszi lehetővé, hogy a jövőt előre lássuk (pl. a csilla
gászatban az égi jelenségek előre való megállapítása, a hídépítés
nél az elbiróképesség, a gépeknél a teljesítőképesség kiszámí
tása stb.). Minthogy pedig a dedukció az előzményekből a szem
pontok különbözősége s új tételek hozzákapcsolása szerint sokféle 
következtetést enged meg : deduktiv úton a tudomány már oly 
törvényeket is fölfedezett, melyekről tapasztalati úton sejtelme sem 
lehetett (pl. Mendelejeff az elemeknek atomsúly szerint való ren
dezése közben jutott periodikus törvényére s ennek kapcsán új 
elemek fölfedezésére).

Az induktiv és deduktiv módszer eddigi jellemzéséből lát
ható, hogy e két módszer föltételezi, egymást. A dedukció egye
temes tételekből indul ki s ezért szüksége van indukcióra, mely 
az egyetemes tételeket szolgáltatja. Az indukció csak nagyfokú 
valószínűséghez vezet s ezért eredményeinek folytonos igazolására 
van szüksége. Ez az igazolás legalkalmasabban azáltal történik, 
hogy az indukció által nyert egyetemes tételekből deduktive az 
egyest levezetjük s ezáltal megmagyarázzuk.

31. §. A tudomány fogalma és fölosztása.

A tudományos ismerést a közéleti (közönséges) ismeréstől 
elsősorban az a sajátsága különbözteti meg, hogy rendszerességre 
törekszik. A tudományos ismerés végső célja a rendszer, vagyis 
az elvileg összetartozó ismereteknek logikailag igazolt és rende
zeti egésszé való egybekapcsolása. A tudomány nem egyéb, mint 
egynemű ismereteknek a rendszer formájában való összefoglalása. 
A tudományok befejezett, végleges rendszere természetesen csak 
logikai eszmény, mely felé a,tudományok folyton törekszenek, ha 
el nem is érik, mintegy szabályozó (regulativ) elv, mely kitűzi a 
haladás irányát. A tudomány soha sem tartja magát befejezettnek, 
nála a folytonos rendszerezés mindig csak eszköz a további vizs
gálódásra.

Munkafelosztás útján sok tudomány keletkezett. Az egyes 
kutatási területek elhatárolása részint gyakorlati célok s egyéni 
hajlamok, részint az ismeretek logikai egybetartozása szerint 
történt ; így szinte határtalan elkülönülés (specializálódás) állott 
elő. Ha áttekintést akarunk nyerni a tudományok nagy száma 
fölött, elégnek tűnik fel, ha csupán a világ tüneniénycsoportjait 
tekintjük át s az ezeknek megfelelő tudományokat soroljuk fel. 
Ekkor azonban a matematika tárgyait nem találjuk meg a való
ságos világ egy területén sem. Mások a módszer szerint osztották 
fel a tudományokat induktiv és deduktiv tudományokra. A mód
szer azonban a tudományokban csak ideiglenes (provizórius) moz
zanat, mely fejlődésében változó. A matematika pl. ma a deduktiv
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tudományok típusa, de eleinte induktiv tudomány volt, bizonyí
tásai is induktivek, szemléletiek voltak. A fizika ma is nagyrészt 
induktiv tudomány, egyes részei azonban deduktivekké alakultak 
át ; pl. mikor kitűnt, liogy a hang fizikailag a levegő rezgő moz
gása. melyre a mechanika törvényei érvényesek, az utóbbiakból 
deduktiv úton a hangra nézve számos igazságot állapítottak meg. 
Hasonlókép a színek s színérzetek helyére a fizika éterhullámokat, 
quantitative kezelhető fogalmakat állít s így részben deduktiv 
jelleget ölt. Egyébként az induktiv és deduktiv módszer föltételezi 
egymást, tehát már ezért sem lehet a módszer alapján osztályozni 
a tudományokat.

Legalkalmasabban úgy oszthatjuk fel a tudományokat, ha 
azon módot vesszük alapul, ahogyan tárgyukat felfogjuk, vagyis 
aszerint, vájjon tárgyukat pusztán gondolatinak, vagy a gondol
kodástól függetlenül létezőnek fogjuk fel. Eszerint vannak : I. ideális 
és II. reális tudományol■ (az előbbieket formai tudományoknak 
is hívjuk).

I. Ideális tudományok.

Az id e á l is  tudományok közé tartoznak a matematikai és 
tiszta' mechanikai tudományok (diszciplínák). Azon szám- és 
térviszonyok, melyek ezen tudományok tárgyai, nem a valóságra 
vonatkozó észleletek, hanem tisztán gondolatiak, logikai viszo
nyok. Eredetileg az aritmetika s geometria alapjai (a számsor, 
vonal, alakzatok) tapasztalati adatok voltak ; a matematika is, 
mint a legtöbb tudomány, történetileg bizonyos gyakorlati szük
ségletekből (számolás, földmérés^geometria) keletkezett. De azért 
a matematikai tételek érvénye nem tapasztalati, hanem eszünk 
természetében gyökerező (a priori);» a matematika nem a való
ságos tárgyak ismeretére törekszik, hanem célja az, hogy az elemi 
tér- és számviszonyok egymásra vonatkoztatása (szintézise) útján 
új és új észszerű (racionális) eredményekre jusson, tekintet nélkül 
arra, vájjon azok a valóságban előfordulnak-e vagy sem (v. ö. 
140. L). Míg a valóságra vonatkozó tudományok főkép a jelenségek 
létokait (causa) kutatják, addig a matematika észok okai (ratio), 
racionális összefüggéseket (logikai alapokat) nyomoz. A matematika 
tárgyai nem «léteznek», mint a dolgok a valóságban, hanem «érvé
nyesek», függetlenül attól, vájjon az emberi elme fölismerte-e s 
megformulázta-e őket vagy sem. Pythagoras tétele igaz volt akkor 
is, amikor még senki nem gondolt rá és senki sem bizonyította.

Jóllehet a matematika a valóságtól független, mégis sokféle 
alkalmazást nyer a valóságra vonatkozó (reális) tudományokban, 
és pedig nemcsak a természettudományokban (asztronómia, fizika, 
kémia stb.), hanem a szellemi tudományokban (kísérleti pszicho
lógia, kronológia, statisztika, nemzetgazdaságtan stb.) is.
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II. Reális tudományok.

A reális  tudományok (valóságtudományok) két csoportra 
oszlanak: 1. természet tudományokra; 2. szellemin tudományokra. 
Amazok térben és időben lefolyó tüneményekkel, természeti tár
gyakkal s ezek fejlődésével, az utóbbiak a csak időben lefolyó, 
belső, lelki jelenségekkel, ezeknek külső termékeivel és fejlődésé
vel foglalkoznak. Mind a természet-, mind a szellemi tudomá
nyoknak tárgyát vagy a) folyamatok képezik, melyeknek tör vény-  
szerűségét (oksági törvényeit' kutatják; vagy b) viszonylag állandó 
tárgyak: és pedig természeti tárgyak v. a szellemi élet termékei 
(kulturtermékek), melyeket leírnak, elemeznek és rendszereznek ; 
vagy <■) a természeti tárgyak s a szellemi élet eredményeinek 
keletkezése és fejlődése. A tudományok e csoportjait azon cél 
szerint nevezhetjük el, melyre főkép irányulnak. így az első csoport 
tagjait törvényt adományoknak, a másodikéit leíró (deszkriptiv) 
tudományoknak, a harmadikéit történeti (genetikus) tudományok
nak. Természetes, hogy e tudománycsoportok határai többé- 
kevésbbé folyékonyak, a tudományok egymásra vannak utalva, 
egymásnak szükségletei. A tárgyakra és folyamatokra fényt derít 
fejlődésük, viszont a fejlődés vizsgálata föltételezi a tárgyak és 
folyamatok elemzését. Ugyanaz a tudomány tehát több csoportba 
is tartozik, tehát a tudományok ezen csoportosítása sem tökéletes : 
csak azon főszempontokon nyugszik, melyek az egyes tudományok
ban túlnyomó jelentőségűek. A leíró tudományok e kérdésre felel
nek : milyen a valóság, a genetikus tudományok erre: mikép lett 
ilyenné a valóság, a törvénytudományok feladata pedig okság 
alapján előre megállapítani a jövőt: milyen lesz továbbra a valóság?

1. Természettudományok.
a) A természeti törvény tudományok (fizika, kémia és biológiai 

a természeti folyamatok oksági (kauzális) magyarázatára törek
szenek. amennyiben azon vonatkozásokat állapítják meg, amelyek 
a tünemények között szabályszerűen tapasztalhatók. Még pedig : 
cl) a fizika azon folyamatokkal foglalkozik, melyeknél a testek 
qualitativ anyagi összetétele változatlan marad; ß) a kémia azon 
folyamatokat vizsgálja, melyek a testek anyagi összetételének vál
tozásával járnak, az elemeknek, vagyis azon anyagoknak tulajdon
ságait kutatja, melyeket nem tudunk tovább bontani ; továbbá azon 
feltételeket vizsgálja, amelyek mellett ezen elemek kapcsolódnak 
vagy amelyek mellett az összetett anyagok elemeikre bomlanak : 
végül tekintettel van az összetételt és bomlást kísérő fizikai jelen
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ségekre is; 7) a biohigia az élet jelenségeit törekszik magyarázni 
a fizika és kémia törvényeinek a szervezetekre való alkalmazásá
val. Általános részében a szervezetek (organizmusok) és az élet 
mivoltát kutatja általában, különös részében pedig az élő lények 
különféle osztályait az ő különös szervezeti föltételeik között. Két 
főága : a növény- és állatbiológia (phyto- és zoobiologia).

b) A túlnyomólag leíró jellegű természettudományok közé, 
vagyis azok közé, melyek a viszonylag állandó természeti tár
gyakra irányulnak, tartozik elsősorban a) a kozmográfia, mely 
arra törekszik, hogy az égi jelenségeket térbeli eloszlásuk, köl
csönös vonatkozásaik és különbségeik szerint meghatározza ; 
ß) földrajz (geográfia) a föld helyzetéről, mozgásáról, nagyságáról, 
alakjáról s fölületéről szóló tudomány, melyet kiegészít a geo
fizika és geológia ; ezek azonban már nem leíró tudományok. 
Hasonlókép nagyrészt átlépik a földrajznak, mint leíró tudomány
nak körét a növény-, állat- és emberföldrajz (phytozoo- és anthro- 
pogeographia). Az utóbbi s a vele szorosan összefüggő ethno- 
geographia (népföldrajz), meg a politikai s történeti földrajz 
már átvezetnek a szellemi tudományokba ; 7) főké}) a leiró cso
portba tartoznak az ú. n. leíró természettudományok, amilye
nek: az ásványtan (mineralógia), növénytan (botanika), állattan 
(zoológia) s embertan (antropológia), melyekhez mint segédtudo
mányok sorolhatók az anatómia (boncolástan) és fiziológia : az 
előbbi a növények és állatok testi szerkezetét, az utóbbi élettevé
kenységeiket (táplálkozás, vérkeringés, szaporodás, mozgás, érzés) 
tárgyalja. A leíró természettudományok az ú. n. szerkezeti tör
vényeket (strukturatörvényeket) kutatják, vagyis az egész részei 
között tapasztalható törvényszerű vonatkozásokat. A «nem», «faj», 
«alfaj» fogalmai ilyen szerkezeti törvényszerűségeket tartalmaznak, 
amennyiben bizonyos érzékileg észrevehető tulajdonságoknak (alak, 
nagyság, szín, mozgás, a szervek száma és változata stb.) állandó 
együttléte által vannak jellemezve (a növény- és állatfajok).

c) Genetikus természettudományok: a) kozmológia ; ß) geológia 
s 7) az organizmusok fejlődéstörténete. Ezek a tudományok ter
mészetesen a legszorosabb kapcsolatban állanak az előző (1. és 2.) 
diszciplínákkal. A genetikus kutatás arra törekszik, hogy a testek 
elemeinek bizonyos időpontban való alakulatából (konfigurációjá
ból) az okság alapján a megelőző és a következő állapotokat is 
levezesse.

2. Szellemi tudományok.

a) A szellemi töri'éníytudományok a következők: a) egyéni 
pszichológia, mely az egyéni lelki folyamatok törvényszetőségét 
kutatja; ß) néppszichológia, vagyis azon lelki folyamatok, v ( - 
gálata, melyek keletkezési feltételeikben szellemi közösségekhez
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vannak kötve (ilyenek főkép: a nyelv, mítosz és erkölcs); 7) állat- 
pszichológia. A pszichológiát azonban, mely a szellemi tudományok 
alapvető diszciplínája, nemcsak a lelki folyamatok törvényszerű
ségének szempontjából, hanem a jelzett másik két (leíró és gene
tikus) szempontból is kell tekintenünk, mert a pszichológia egy
részt a lelki tüneményeket leírja, elemeikre bontja s osztályozza, 
másrészt mint gyermek- és állatpszichológia a lelki élet egymás
után következő fejlődési állapotait iparkodik megismerni.

h) A szellemi élet termékeinek elemzésére vonatkozó tudo
mányok túlnyomóan leíró jellegűek. így a filológia, melynek 
tárgyát az egyes népek nyelve és irodalma alkotja (klasszikus, 
germán, ind, román, angol, keleti stb. filológia). A szellemi tudo
mányok e csoportjába számítható még a állam- és jogtudomány 
számos része, statisztika, etnográfia társadalomtudomány (szo
ciológia), stb.

c) A szellem műveinek fejlődése a tárgya a genetikus szel
lemi tudományoknak, azaz a történettudomány oknak ; ezeknek 
pedig vagy a) a szellemi termékek egy megbatározott (különös) 
osztályának fejlődése a tárgya (gazdaság-, vallás-, állam-, jog-, 
művészettörténet); vagy ß) egy fejlődésnek általános története 
(biográfia, nemzeti történelem, egyetemes v. világtörténet).

A tudományok ezen osztályozásából számos fontos tudomány 
hiányzik, pl. orvostudomány, neveléstudomány (pedagógia) keres
kedelmi, építészeti, földmívelési, bányászati, erdészeti, hadi tudo
mány stb. Ezeknek tárgya az emberi test egészsége, a nevelés, a 
kereskedelem, ipar stb. előmozdítása, szóval valamely gyakorlati 
célnak elérése. Az ilyen tudományokat gyakorlati vagy alkalmazott 
tudományoknak nevezzük ; ezek anyagukat az előbb felsorolt elmé
leti vagy tiszta tudományokból veszik, melyeknek célja a minden 
érdektől mentes, tiszta ismeret. A gyakorlati tudományok ez elméleti 
tudományok eredményeit alkalmazzák, vagyis nem a természeti vagy 
a szellemi élet törvényeit kutatják, hanem bizonyos gyakorlati 
praktikus) szabályokat állítanak föl, az elméleti tudományokból 

merített ismereteket az élet gyakorlati szükségleteire fordítják.
A tudományok fönnebbi osztályozásában a szellemi tudományok közül 

a pszichológiát részben a /öraérp/tudományok közé számítottuk. Vájjon mi 
különbség van a fizikai s pszichológiai törvény között ? A természettudomá
nyokban a törvény fogalma annyit jelent, hogy valamely tünemény ugyan
azon föltételek között ugyanolyan módon térben és időben bekövetkezik. 
A természeti törvények egyetemes ítéletbe öntött okviszonyok. Lehet-e ilyen 
törvényeket, föltétien okviszonyokat formulázni a pszichológiában s általáno
sabban a szellemi tudományokban ?

A lelki tünemények nem folynak le minden szabályszerűség, rend 
nélkül, A lelki életben — folytonos módosulása és változása mellett is — 
megállapíthatunk bizonyos állandó viszonyokat, a történésnek állandó rend
jét ' lelki összefüggések szabályszerűségét, melyet joggal nevezhetünk tőr-

újszerűségnek, ha mindjárt nem a  természettudományok állandó és föl- 
függeszthetetlen okviszonyt jelző törvényének értelmében is. A természeti

K o m is  Gy. : A pszichológia és logika elem ei. l ő
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okság föltétien, quantitativ egyenletbe állítható ; a pszichikai okság mértékre 
nem vehető, qualitativ jellegű, exact mennyiségi törvényformulázás nála lehe
tetlen. A víznek 0°-on (bizonyos nyomás alatt) a világon mindenütt meg kell 
fagynia, a víznek nincsen egyénisége, a természet személytelen (impersona- 
lis) ; de egy lelki jelenség, pl. érzelem, akarati impulzus átlag ugyanolyan 
lelki összefüggés folyományakép sem következik be föltétlenül, szükségképen. 
Ugyanaz, ami ma tetszik s cselekvésre indít, holnap közönyös, esetleg vissza
tetsző lehet.

De azért nem tagadható, hogy a lelki jelenségek is egymást föltétele
zik, egymástól belsőleg függnek, az egymásután következő tudatállapotok 
egymás következményei. Bizonyos meteorologiai föltételek okozataként vihar 
keletkezik ; bizonyos tudattállapotok, pl. sértő szavak felfogása után jelent
kezik a pszichikai vihar, a harag. Ennek okául joggal tekinthetjük a lelki 
előzményeket. «Mindennek megvan a maga oka.» Ez az elv kétségkívül a 
lelki összefüggésekre is érvényes. A különbség azonban főkép az, hogy a 
tudattünemónyek határtalanul bonyolódottak, a föltételek nem szigetelhetők el 
pontosan, továbbá egy-egy lelki jelenség értéke minden ízében függ a többi 
tagjától azon lelki állapotnak, melyben előfordul, teljesen relativ. Nagyon 
nehéz, szinte lehetetlen a lelki elemeket megállapítani, a tudatállapotok egyes 
tagjait kiemelni s a többitől elvonni. Azonfelül az ember célkitűző lény, a 
lelki jelenségek egymásutánja nagyban függ tehát attól, hogy belátásunk 
milyen célt tűz ki s hozzá hogyan keresi az eszközöket. Míg a természeti 
jelenségek mechanikusan (gépszerűen) folynak le, a lelki tünemények lefo
lyását célunk, akaratunk szerint módosítjuk ; a lelki okság tehát részben 
teleológiai (céltani) jellegű. A pszichikai jelenségeket eszerint nemcsak pusz
tán okokkal, hanem célokkal is kell magyaráznunk (teleológiai kauzalitás).

A fizikai és pszichológiai jelenségek e különbsége magyarázza meg 
egyszersmind a történelemnek a természettudományoktól elütő jellemét. A tör
ténelmi események nem térnek vissza azonos módon, mint a természet föl- 
tétlen mechanikus folyamatai, mert a célkitűző egyéniség kimeríthetetlenül 
bonyolult föltételeitől függnek. A történelemben tehát nem állapítható meg 
az egyes fölött föltétien, exakt módon uralkodó törvény, hanem csak a tár
sadalmi jelenségek bizonyos tipikus szabályszerűsége konstatálható (pl. a 
korszellem hasonlósága, a származásnak, milieunek, természeti föltételnek, 
klímának hasonló behatása az egyén és társadalom alakulására stb.k A tör
ténelem föl nem oldható teljesen a tipikus törvényszerűségekben sem, az 
oksági történelmi magyarázatnak meg kell állania az egyéniségnek bizonyos 
feltételekre (származásra, milieure stb.) vissza nem vezethető, irracionális 
elemei előtt. A folytonos törvénykeresés sokszor a nagy egyéniségek mint 
történelmi csomópontok meghamisítására vezet.

32. §. Filozófiai tudományok.

Az ismerés nem állapodik meg az egyes tudományoknál. 
Elménk egységes természete követeli, hogy az egyes tudományok 
eredményeit egymásra vonatkoztassuk s egy belső egységbe, világ
nézetbe foglaljuk egybe. Ez pedig az által történik, hogy elsősor
ban az összes tudományoknak alapjait, vagyis az ismerés termé
szetét vizsgáljuk meg. Ezt az egyetemes vizsgálatot ismereteimé'lei
nek nevezzük.

Az ismeretelmélet azon feltételeket kutatja, melyek mellett 
tudományos ismerés lehetséges ; foglalkozik azon törzsfogalmakkal 
(tér, idő, okság, cselekvés, anyag, erő, szellem, cél), melyek isme
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résünknek tényezői, megállapítani törekszik az ismerés értékét, 
érvényességét s határait. Az ismeretelmélet tehát az ismerés leg
általánosabb feltételeiről és elveiről szóló tudomány. Mint ilyen 
nem egyes ismeréskörökre vonatkozik, hanem valamennyire, azaz 
egyetemes, filozófiai tudomány. Az ismeretelmélet alapvető része a 
filozófiának, sőt maga a szorosabb értelemben vett filozófia.

Minthogy kétfélét ismerhetünk meg : tényeket és értékekei 
(v. ö. VIII. 1.), a filozófia is feloszlik tény filozófiára (ontológia) és 
ér!ékfilozófiára (axiologia). Az előbbi a tényekre vonatkozó egyes 
tudományok eredményeit és elveit iparkodik egymásra vonatkoz
tatni és egységesíteni, innen minden egyes tudománynak megvan 
a maga filozófiája (természetfilozófia, történetfilozófia stb.) ; az utóbbi 
tárgyát pedig az értékelés természete és elvei teszik.

Az egyes tudományok ugyanis nem foglalkoznak tárgyaik 
értékével, nem tekintenek arra, mennyiben értékesek azok s meny
nyiben nem. Ha pl. a természettudomány mint olyan «fejlődésről» 
beszél, azáltal nem mondja egyszersmind, hogy a későbbi stúdiumok 
mint tények értékesebbek az előbbieknél. Tisztán anatómiai (termé
szettudományi) szempontból a legszebb ember sem értékesebb, mint 
az idióta s a kémikus előtt egy bűzös gáz nem kevésbbé értékes, 
mint a legkellemesebb rózsaillat, a botanikus előtt egyforma a 
dudva meg a virág, a geológus előtt a Föld izzó állapotban s 
szilárd kéreggel, a pszichológus előtt az őrültség s a bölcsesség, a 
nemes cselekedet meg a durva gonosztett. Mindezeknek mint tények
nek az egyes tudományok semleges szemlélői. Még a matematikus 
előtt sem értékesebb a szabályos alakzat a szabálytalannál. Ha az 
egyes tudományok tartalmaznak is értékítéleteket, nem foglalkoz
nak külön az értékekkel. így a természettudományok többször 
szólnak az anyagok és erők gazdasági értékéről, a pszichológia 
elemzés alá veszi az értékérzelmeket és értékítéleteket, de csak 
mint tényeket; az utóbbi sohasem kérdezi, vájjon bizonyos érték
érzelem által igaz értékről értesült-e az egyén, vagy értékítélete 
(«ez jó», «az szép») igaz értékekre vonatkozik-e?

Az efféle kérdésekkel az értéktudományok foglalkoznak. Ezek
nek általános bevezető, filozófiai alapvetése az értékelmélet (axio- 
lógia), melynek elsősorban az érték fogalma a tárgya. Minthogy 
az érték egy értékelő alanyt s egy értékelt tárgyat tételez föl, így 
az értékelmélet számára két nagy kutatási terület nyílik : kutatni 
kell egyrészt az értékelésnek az alanyban, másrészt a tárgyban 
rejlő feltételeit.

Az értékeknek sokféle faja van, aszerint, hogy valamit igaz
nak v. hamisnak, jónak v. rossznak, szépnek v. rútnak, hasznos
nak v. haszontalannak stb. tartunk. Eszerint vannak logikai, etikai 
(erkölcstani), esztétikai (széptani), ekonómiai (gazdasági) stb. értékek.

Az értékelmélet az értékeknek nemcsak ezen qualitativ elem
zésével foglalkozik, hanem f/uantitativ szempontból is vizsgálja őket,

10*
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azaz értékmérőt törekszik megállapítani, melyhez viszonyítja az 
egyes értékeket s eszerint alsóbb- és felsőbbrangúakra osztályozza 
őket (értékfokok). A tárgyak továbbá vagy maguk értékesek, vagy 
csak hatásukban tűnnek fel olyanoknak ; eszerint van önértékük 
és hatáséi tékük.

Minthogy az értékek mint ideálok akaratunknak és cselek
vésünknek célpontjai, szabiiig ózó (normativ) befolyással vannak 
cselekvésünkre s így az értéktudományok egyszersmind normatív 
tudományok, melyek tehát nem konstatálnak, hanem kitűzik a 
célt, melyre törekednünk kell (logika, etika, esztétika). Ezen tudo
mányok egyik legjelentősebb föladata mindenkori alapértékük meg
határozása. így pl. az etika mindenekelőtt azt törekszik megálla
pítani, melyik az erkölcsileg értékes («a jó») cselekedet s a cselek
vésre milyen készségekkel («erényekkel») kell a jó embernek ren
delkeznie. Az alapérték egyszersmind a legfelsőbb norma, mert az 
értéket mint a cselekvés célját fogjuk fel, melynek föltétlenül meg 
kell valósulnia. Minden normának («A legyen _£?») megfelel mint 
elméleti tétel egy értékítélet («csak azon A, mely B, értékes»). 
A norma az a követelmény, melynek teljesítése legalkalmasabb 
valamely érték megvalósítására.

*
Az egyes tudományok munkafelosztása, folytonos elkülönülése 

azzal fenyegeti a tudomány egészét, hogy teljesen elmeríti a min
dig kisebb és kisebb részletekbe : a filozófiának a feladata ezzel 
szemben azon tudatnak ébrentartása, hogy a tudomány csak mint 
egész éri el célját, vagyis a teljesen egységesített ismeretrendszer 
az eszmény. A filozófia e feladatát azáltal teljesíti, hogy ismere
teink egyetemes elveit és összefüggését vizsgálja s végső célul egy 
egységes, az észt és szivet megnyugtató világnézet kialakítását 
tűzi ki.
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