




A KERESZTÉNY

BÖLCSELET
n. KOTET:

PSZICHOLOGlA.

f)ON;\T PSZIC'j-lOLOUl.,\,n NYO:'-L\N

IRTA:

ZBOROVSZKY FERENC S. J.
GIMNÁZIUMI TANÁR.

1932.

- KORDA RI~SZVÉNYTARSAS..\G BIZOM;\NYA, BUDAPEST. 
Vlll. Mikszáth Kálmán-tér 3.



111/1931.

Imprimi potest.

Budapestini. die 2. julii 1931.

Francisct:s Xav. Biró S. J.
Praep. Prov. Hung.

Nihil obstat

Dr. [ulius Czapik
censor dioecesanus.

Nr. 2084.

Imprimatur.

Strigonii, die 20. julii 1931.

Dr. Stephanus Csárszky
vic. gen. ad int.

Nyomatott: Korda R. T. nyomdájában, Budapest, VIII.Mária-u. 42.



ELŐSZÚ.

A régiek tévedtek, amikor a Földet tették a világmindenség
központjába. Ma már tudjuk, hogya Föld a világmindenség
elenyészően csekély része, parányi kis bolygója a Naprendszer
nek, amelynél milliószor nagyobb naprendszerek keringenek a
világegyetemben. Abban azonban helyesen jártak el, amikor az
embert tették a világ központjába, elnevezve őt mikrokozmosznak,
a világ kicsinyített másának. A keresztény világnézet szerint is
az ember a teremtés koronája, központja és célja.

Az ember testből és lélekből áll. Az anyagi és szellemi világ
határán van és a legbámulatosabb összhangban egyesíti magában
az anyag és a szellemvilág csodáit.

Az ember testénél fogva is a teremtés koronája. Az emberi
test tele van a célszerűség és a törvényszerűség csodáival elany
nyira, hogy az orvostudomány, amely már évszázadok óta kutatja
berendezését, eddig még nem fedezte fel minden titkát. Az emberi
test anatómiai tökéletessége és architektonikus szépsége pedig
annyira meglepő.hogy igaza volt annak az anatómusnak, aki anató
miai könyvét úgy fejezte be, hogy művével dicshimnuszt zengett
az Alkotónak.

Az emberi test szépsége azonban nem az antik szobrok néma,
élettelen szépsége. Az ember élő szobor, amelynek legszebb szépsé
gét a benne lakozó lélek adja. Ennek szépsége sugárzik a sze
mek tükrében, ennek fénye ragyog a szemek világában és ennek
szépsége árad szét a test egész megjelenésében. Ez adja az emberi
test Iiziognómiai, a lelket visszatükröztető szépségét,

Az ember igazi rnéltóságát és értékét a lélek adja meg. Ez
emeli őt a tér és az idő mérhetetlensége fölé és ez teszi őt a
teremtés központjává.

A lélek emeli az embert a világmindenség mérhetetlensége
fölé, mert a lélek a gondolat számyalásával elszáll a világegyetem
legszélső peremére is, amelynek távolságát csak a fényévek rnilliói
val lehet kifejezni, sőt elszáll ezen túl is még a lehetőségek vilá
gába is. A lélek emeli az embert az idő hatalma fölé. Az idő előbb
utóbb mindent legyőz. Minden előbb-utóbb a mulandóság örvényébe
temetkezik. Csillagképek. amelyeket a régiek állandóaknak vettek,
idővel megváltoznak. Csillagok, amelyekről a régiek azt hitték,
hogy örökké égnek az égbolt kárpitján, idővel kialszanak és el
tünnek. A mi világunk is elpusztul és romjain majd valamikor
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új világok keletkeznek. A lélekhez azonban nem ér fel az enyé
szet hatalma, mert a lélek élete örök.

A lélek életének és természetének ismertetése képezi e
Lélektan tárgyát. E közreadott Lélektan a Keresztény Bölcselet
második része, testvérkötete a már előbb megjelent első kötetnek,
a Természetbölcseletnek. E kötetet is Donat S. J. Psychologiája
nyomán írtuk, az ő könyvének tartalma adja e könyv tartalmának
javát, tételei és kerete pedig e könyv tételeit és keretét. A könyv
ábrái is Donat Psychologiáiából valók. A klisék szives kikölcsönzé
séért P. Donatnak ez uton is hálás köszönetemet fejezem ki.

Ajánljuk e könyvet a szeminárium növendékeinek. akik a
bölcseletet az új Egyházjog szerint két teljes éven át tanulják és
akiknek eddig csak latin nyelvű bölcseleti könyvek állottak rendel
kezésűkre; e könyvet annál nagyobb haszonnal fogják forgatni,
mert Donat latin nyelvű könyve csaknem minden szemináriumban
hivatalosan bevezetett tankönyv. De ajánljuk e könyvet elsősorban
a művelt magyar közőnségnek. A lélektani problémák ismertetése
nem szaktudás, hanem az általános műveltség keretébe tartozik
és azért sokan lesznek a művelt kőzönség soraiban, akik örömmel
űdvözlik e könyvet, amely őket a lélektan problémáiról a keresz
tény világnézet alapján tájékoztatja és lelki világukat a keresztény
bölcseletben rejlő felbecsülhetetlen értékekkel gazdagítja.



Aléleklan meghalározása.

Aléleklan leloszlása.

BEVEZETÉ;;.

A lélektan vagyis a pszichologia a
lélekről szóló tudomány. A lélektan az

ember lelki életét tárgyalja. A lelki élet jelenségeit leírja és osz
tályozza, azoknak törvényszerűségétés egymáshoz való viszonyát,
a lélek természetét és annak a testhez való viszonyát kutatja és
végül az ember eredetének problémáját iparkodik megoldani. A
"pszichológia" név Aristotelestől származik, aki ilyen címen:
Cl'e(,>i ."VX~,; írt a lélekről és annak tulajdonságairól.

A lélektan kizárólag csakis az ember lelki életét, neveze
tesen érzéki és szellemi életét ismerteti. A tenyészeti élet jelen
ségei az élettan körébe tartoznak; ezeket itt csak annyiban érint
jük, amennyiben azok a lelki élettel összefüggésben vannak. A
növényi és az állati élet tárgyalása a természetbölcselet körébe
tartozik és helyesen, mert a lélek, amely az embemek, a magában
is egész "kis világnak," a "mikrokozmosznak" legértékesebb része,
minden tekintetben felülmulj a a növényi és az állati életelvet és
így kiváltságos helyzeténél fogva helyesen alkotja a lélektan ki
zárólagos tárgykörét.

A lélektan két részre oszlik: bölcse
leti és tapasztalati lélektanra.

A bölcseleti lélektan a lelki élet bölcseleti leirásával foglal
kozik í leírja a lelki élet jelenségeit és keresve ezeknek utolsó
okát és végső alapját, a szellemi lélek problémáit akarja megvilá
gítani. Hogy azonban ezt helyesen megtehesse. előbb ismemie
kell a tapasztalati lélektan eredményét, minthogy a lélektan bölcse
leti kérdései csakis ezek szemelőtt tartásával oldhatók meg.

A tapasztalati lélektan a lelki élet jelenségeit tapasztalati
úton írja le, megállapítja e jelenségek törvényeit és keresi azok
közelebbi okait; így pl. amikor a külső benyomások, az inger és
az érzetek közti összefüggést állapítja meg.

A tapasztalati lélektan bár magában véve az empirikus tu
mányok körébe tartozik, mégis szoros összefüggésben van a böl
cseleti lélektannal, annak kiegészítő részét képezi. Ep ezért nem
is tekinthet el a bölcseleti lélektan igazságaitól és még kevésbbé
helyezkedhetik szembe azokkal. A tapasztalati és a bölcseleti
lélektan egymást kölcsönösen kiegészítik, mert a bölcseleti prob-
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lémák csak úgy oldhatók meg, ha előbb az egyes lelki jelensé
geket tanulmányozzuk, és viszont a tapasztalati bölcselet csak
úgy válik bölcseleti tudománnyá, ha keressük a lelki jelenségek
utolsó okát, a lelket.

Mégis a modern lélektan képviselői csaknem mind kizárólag a tapaszta
lati lélektant jogadják el és minden más bölcseleti kérdést, amely alélek lé
tezésére és természetére vonatkozik, eleve elvetnek. nA lélektan a természet
tudományok körébe tartozó és tisztán a közvetlen tapasztalaton alapuló ta
pasztalati tudomány." Wundt: Grundriss der Psychologie, 3, 9. nA lélektan
tárgyát a lelki élet jelenségei képezik, a lélektan feladata ezeknek a jelensé
geknek leírása és magyarázata; a lélektan módszere teljesen azonos a többi
tapasztalati tudományok módszerével." Hőjler, Psychologie, I, 4, 7. nA régiek
lélektanának helyét joggal foglalja el a tapasztalati lélektan. Ez a lélektan
kizár minden metafizikát és előtte csak a tapasztalás és a megfigyelés lehet
mérvadó." Ziehen, Leitfaden der Physiologischen Psychologie. 1. nA lélektan
helyes meghatározása: A lelki állapotok leirása és magyarázata." W james,
Psychology L Ez az irányzat az agnoszticizmus útjaira viszi a bölcseletet.
Ennek a mindent tagadó és a kétkedés álláspontjára helyezkedő világnézetnek
helytelenségét az ismeretelmélet van hivatva kimutatni.

A tapasztalati lélektan a lelki élet
jelenségeit és annak törvényeit kutatja.

Ismereteit a tapasztalatból, önmaga és mások lelki jelenségeinek
megfigyeléséből meríti. Kiegészíti ezeket az ismereteket a lélektani
kísérletekkel, melyek az önként előidézett leki jelenségek megfigye
lésén alapszanak. A tapasztalati lélektan e tekintetben a természet
tudományok előnyeivel rendelkezik, amelyek éppen akisérletek
folytán fejlődhettek ki oly nagy mértékben.

A tapasztalati lélektan Németországban nőtt naggyá. Kifejlesz
tése Weber, Helmholtz, Fechner és Wundt nevéhez íűzödik. Az
első kisérleti intézetet Wund alapította Lipcsében 1879-ben. A
tapasztalati lélektan irányzata azonban még a német földön sem
volt egységes. A régebbi irányzat (Fechner és Wundt) csakis
pszicho-fizikai" kisérletet fogadott el. Csak oly lelki jelensége
ket tanulmányozott, amelyek, rninthogy velük egyidejűleg fizioló
giai elváltozások lépnek fel, műszerekkel rnérhetők, Evvel szem
ben az ujabb irányzat [Ebbinghaus, Kűlpe] olyan jelenségekkel is
foglalkozik, amelyek műszerekkel nem mérhetők; így az emléke
zeti, az értelmi és az akarati élet jelenségeit is tárgykörébe vonja.

A b I érték lé A lélektani kisérletek kétségkívül nagy-
e yes e s, ban tökéletesítették lélektani ismere-

teinket és így a tapasztalati lélektan a bölcseleti lélektan értékes
segédeszközének bizonyult.

A lélektani kisérletek helyes értékelése céljából azonban
megjegyzendő, hogy ezek sohasem végezhetők oly pontossággal,
mint a fizikai hisérletek. rninthogy a lelki élet jelenségei lelkünk-

*A pszicho-fizika az a tapasztalati tudomány, amely a lelki jelenségek
és a külső hatások, az inger és az érzet közötti viszonyt állapítja meg.
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ben játszódnak le, azok a kísérleti személy lelki állapotától és
még sok más tényezőtől függnek, amelyek előidézése nem áll
mindig hatalmunkban.

A lélektani kísérletek továbbá csakis az úgynevezett egy
szerű lelki jelenségekre nézve állanak fenn, olyanokra, amelyek a
külvilág ingereitől közvetlenül függnek, mint aminők pl. az érzet
erőssége. Sokkal nehezebben valósíthatók meg e kísérletek az
érzelmeknél és még nehezebben a bonyolult lelkí jelenségeknél.
a gondolkodás és az akarás jelenségeinél i ezek tapasztalati uton
nem is közelíthetők meg. Ezért a tapasztalati lélektan művelői ma
már szerényebben beszélnek a lélektani kisérletek eredményeiről
és határairól, mint kezdetben, amikor minden lelki jelenséget lélek
tani kísérletekkel akartak megfejteni. Ma már a modern pszicho
logusok is nyiltan beismerik, hogy a kisérleti lélektan a lelki élet
nagy problémáit nem oldhatja meg i vannak olyan jelenségek ame
lyek a tapasztalati lélektan számára egyszerűen megközelíthetet
lenek. Maguk vallják, hogy mindama módszerek, amelyeket Meu
mann a lélektani pedagógiában állított/fel, hasznosak lehetnek a
pedagógia terén, ezekkel azonban a lélektan nagy horderejű, sú
lyos problémái nem kőzelíthetők meg.

Akkor mérünk valamit, ha azt bizo
A lelki jelenségek mérhetösége.

nyos ismert egységekkel összefüggésbe
hozzuk i így mérjük pl. a távolságot méterrel, Ha e két dolog egy
nemű, akkor közvetlen mérésről van szó, ha pedig különneműek
ugyan, de köztük mégis bizonyos összefüggés áll fenn, akkor közve
tett mérésről beszélünk; így mérjük pl. a levegő hőmérsékletének
változását a hőmérővel.

Közvetlenül csak igen kevés lelki jelenséget lehet mérni. Igy
mérhető pl. a lelki jelenségek időtartama, pl. mennyi idő telik el
az inger és az érzet között. Az érzet erőssége és minösége azon
ban közvetlenül már nem mérhető a közös mérték hiánya miatt.

Egyes lelki jelenségek közvetve mérhetők azokban a fizikai
hatásokban, amelyek a lelki jelenségek okai vagy kisérői; így a
súly érzetének nagyságát a súly mennyisége mérheti, az érzet fo
kát az inger nagysága. A lelki élet többi jelenségei, a figyelem,
az érzelem, az akarat így nem mérhetök, Némely lelki jelenség
más lelki jelenséggel mérhető, ha e kettő között rnindig fennálló
viszony, korreláció áll fenn; ilyen összefüggés van pl. a tapintás
és a hallás között. .

Az emberiségnek mindenkor az volt a
szent meggyőződése,hogy az embernek

lelke a test pusztulása után is tovább él. Az emberi lélek léte
zésének és túlvilági életének hite minden népnél megvolt. bár an
nak tisztaságát a túlvilági élettel kapcsolatos kérdésekben egyes
tévedések homályosították el. .



Az ókori görög bölcselők tárgyaltak először a lélekről. PIátó
szerint az ember lelke szellemi, halhatatlan és már a testtel való
egyesülése előtt is élt valami felsőbb szellemvilágban "szférában",
ahol a dolgok lényeget közvetlenül szemlélte. A lélek itt e földön
büntetésből van bezárva a test börtönébe, ahol az érzéki benyo
mások ismét felidézik a régi szellemi megismerést. Plátó a szel
lemi lelken kívül felvesz még más két lelket, melyek közül az
egyik az akarati életnek, a másik az érzéki életnek az alapja.

Aristoteles lélektanának főbb pontjai a következők: A lélek
szellemi állag, amely a testtel mint annak létet adó elve "formá
ja" egyesül egységes új állaggé és természetté t. i. emberré. A
Stagirita felvesz egy érzéki lelket, amely az ember halálával el
pusztul; ez az érzéki élet jelenségeinek az alapja; az érzeteket a
külső tárgyak idézik fel bennünk. A másik a szellemi lélek az
"értelem" . Az értelem kétféle: A megismerő értelem (intellectus
patiens), amely halhatatlan, és a megismerést eszközlő értelem (in
tellectus agens). A lélek eredetéről és a léleknek a testhez való
viszonyáról is több helyen, de homályosan ír. Aristoteles lélektani
megállapításai sok tekintetben tévesek vagy hiányosak.

. A szentatyák közül sz. Agoston Plátó eszmevilágát teszi ma
gáévá, bár azt több helyen keresztény tartalommal igyekszik he
lyesbíteni. Szerinte a lélek szellem, halhatatlan, emlékezettel, ér
telemmel és akarattal rendelkezik. Hirdeti az akarat elsőbbségét
az értelemmel szemben. A fogalmak eredetét, Plátó nyomán, a lé
leknek vele született eszméivel magyarázza. Az értelem, szerinte,
a legfőbb igazságokat az isteni eszmékben ismeri meg.

A régi skolasztikus bölcselőknél két irányzat látható. Az
egyik sz. Agostont követte és ez a XIII. századig virágzott. A
másik irányzat megalapítója Aquinói sz. Tamás, akinek szelleme
vezérelte sok századon át a bölcseleti iskolákat. Sz. Tamás Aris
toteles tanait fogadta el; ezeket azonban előzőleg megtisztította a
tévedések salakjától. A lélektan körébe vágó tanításának főbb
pontjai a következők: az emberi lélek szellemi állag, halhatatlan,
a testtel mint annak létet adó elve, "formája" egyesül; a lelket
Isten teremti. A léleknek hármas élete van: tenyészeti, érzéki és
szellemi; a tenyészeti és az érzéki élet a testben és a lélekben,
a szellemi élet csak a lélekben van. A lélek müködése kettős:
gondolkodás és akarás. Az értelem a fogalmakat, az érzéki világ
ból meríti. Az akaratot a szabadság jellemzi. Sz. Tamás e tanai
a keresztény bölcselet örök időkre szóló igazságai; ezek ma is a
keresztény lélektan alapigazságai. Sz. Tamás egyéb lélektani meg
állapításai, főkép a tapasztalati lélektan körében, egyrészt kiegé
szítésre szorulnak, másrészt már idejüket multák.

Az újabb korban a lélektan művelői közűl egyesek, mint
Descartes, Malebranche, Leibnitz, Ch. Wolf, Plátónak téves dua
lizmusát, a testről és a lélekről szóló kettős tanát újították fel.
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Szerintük a lélek önmagában is befejezett, tökéletes állag, amely
a testben székel. Angliában inkább az empirizmus, a tapasztalati
irány lép előtérbe. Ezek nem fogadnak el olyat, ami az érzéki
megismerés határain túlmegy, tagadják az érzéki és a szellemi
megismerés között fennálló lényeges kűlőnbséget és a szellemi
megismerést az érzéki megismerés szin vonalára süllyesztik (Locke,
Hume). Ez az empirikus irányzat Franciaországban egész anyag
elvü, materialista lett (Lamettrie, Holbach, CondilIac). Ugyanilyen
anyagelvű irányzat kelt életre Németországban is a francia példa
nyomán (Vogt, Moleschott, Büchner, Haeckel). Kant szerint a böl
cseleti lélektan nem lehet igazi tudomány, mert az érzéki világ
határait túllépő metafizikai tudomány nem létezik.

A jelenkori lélektan müvelői elsősorban a tapasztalati lélek
tan kérdéseivel foglalkoznak. A keresztény bölcseleti iskolákban
úgy a tapasztalati, mint a bölcseleti lélektant müvelik. Altalában
a bölcseleti iskolákban ritkán védik a szélső, anyagelvű álláspon
tot. Leginkább a tapasztalati lélektan kérdéseivel foglalkoznak, a
metafizikai kérdésekkel nem törődnek, a lélek állagi voltát tagad
ják, vagy ha a nevet megtartják. azon a gyorsan tovatűnő lelki
jelenségek összességét értik. A lélektan müvelői közül sokan té
ves utakon haladnak. Ezek a helytelen irányzatok a már említett
empirizmuson kívül a következők:

A fiziológiai irányzat képviselői kizárólag a test élettani, fi
ziológiai elváltozásait figyelik meg. A lelki jelenségeket ezekkel
a fiziológiai folyamatokkal azonosítják, úgy, hogy ezeknél a lélek
tan voltaképen a fiziológia egyik fejezetévé zsugorodik össze. (Ex
ner, W. James, Münsterberg.)

A társitási elmélet képviselői a lelkiélet összes jelenségeit,
még a gondolkodást és az akarást is, kizárólag az érzéki élet
jelenségeivel magyarázzák. Ez az irányzat Angliában és Ameriká
ban divatos. (J. St. MilI, Herbart, Ziehen, Ebbinghaus, E. Mach.)

A lélektani fejlődés védői az emberi lelket az állatvilágból
származtatják és így az embemek egész szellemi életét az állati
élet jelenségeivel, az állatvilágból való fejlődés útján magyarázzák.
Ennek az iránynak mindenütt sok híve van.

A monizmus hívei tagadják az egyes lelki jelenségek közt
fennálló külőnbségeket és az egész lelki életet vagy ismereti vagy
akarati elemekkel akarják magyarázni.

A pszichologizmus képviselői az összes filozófiai, vallásos és
esztétikai próblémákat a pszichologiába utalják és ezekben sok
szor minden tárgyi értéket nélkülöző lelki átéléseket látnak. Ez
az irány voltaképen a szubjektivizmus útjait követi.

A tapasztalati lélektan a lelki jelen
ségeket megfigyeli, leírja és magyarázza,

azok közvetlen okait és törvényeit állapítja meg. A bölcseleti lélek
tan e tapasztalati alapon tovább haladva oldja meg a lélektan
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bölcseleti problémáit, amikor a lelki jelenségek elemzéséből követ
keztet ezeknek utolsó okára, a lélekre és annak természetére.

A lélektan forrása mindenekelőtt saját
lelki jelenségeink megfigyelése, az ön

megiigyelés. A lelki élet jelenségei csakis saját lelki élményeink
alapján figyelhetők meg. A lelki jelenségek megfigyelése azonban
sokszor nehéz, mert azok gyorsan változnak és hamar elmúlnak;
sokszor az erős indulatok megnehezítik, esetleg meg is akadályoz
zák azt. Lelki jelenségeinket legalább néha utólag is megfigyelhet
jük, amennyiben azok az emlékezetben megmaradnak és akkor
ezek magukkal szembeállíthatók.

A lélektan második forrása mások megfigyelése. Ez azonban
feltételezi az önmegfigyelést, mert másnak lelki világába csakis a
magunkéhoz való hasonlóság alapján élhetjük be magunkat. Mások
lelki jelenségeit csak az itélheti meg helyesen, aki azokat maga is
átélte j • a vallástalan nem érti meg a vallásos élet jelenségeit.

Ugy önmagának, mint mások lelki jelenségeinek megfigyelé
sét elősegítik a lélektani hisérletele. Ezek azonban feltételezik az
őnmegíigyelést, mert csak ezen az alapon itélhetök meg helyesen
a kisérletek eredményei.

A lélektan keretében ma már a lélek
tannak számos egymástól jól elkülönült

és önállóan müvelt területe van. A már emlitett bölcseleti és ta
pasztalati lélektanon kívül a következők érdemelnek említést.

Az egyéni lélektan az egyéni lelki életnek rajzát vázolja. A
társadalmi lélektan a társadalmi élet és a nagyobb lelki kőzösség
(család, nép, állam) jelenségeit és ezeknek törvényszerűségétkutatja.
Idetartozik többek közt a néppszichológia, mely az egyes népek
sajátos jelleget, nyelvét, szokásait, vallását keresi. - Az általános
lélektan a lelki élet jelenségeit általánosságban írja le. Evvel szem
ben a részletes lélektan a különféle korok, a gyermek-, az ifjú-,
és az öregkor, a kűlőnbőzö nemek és népek lélektanának leírásá
val foglalkozik. A valláslélektan a vallásos élet, a műoészlélehtan
pedig a művészet lélektanát világítja meg. - A normális lélektan
a normális lelki élet, a pszichopatológia pedig a lelki élet rend
ellenes, beteges, kórós elváltozását írja le. Az elméleti lélektan a
lélektant elméletben tárgyalja, rníg a gyakorlati lélektan alélektant
bizonyos gyakorlati céloknak, pl. a pedagógia céljainak megfelelőleg
ismerteti. - Az állatpszichológia az állati életben előforduló lelki
jelenségeket részletezi.

E könyv az általános lélektan kérdéseivel foglalkozik. Előre
bocsátja a legszükségesebb élettani ismereteket, ezután tárgyalja
a lelki élet kűlőnbőzö megnyilvánulásait, az érzéki és a szellemi
életet és ezek alapján az összes lelki jelenségek végső okát: magát
a lelket.
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I. Élettani elöismeretek.
A lelki élet nagy mértékben függ mindama élettani folyama

toktól, amelyek az emberi testben a lelki jelenségek előzményei
és kisérői. Azért a lelki élet teljesebb megértése feltételezi az
emberi test felépítésének, továbbá a tenyészeti és az érzéki élet
folyamatainak előzetes, rövid vázolását.

I. Az emberi test felépítése.

f

*~ ~~~\~ ~~l
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1. Az emberi test különböző sejtjei.
aj A száj hámsejtjei. - b) a nyelv hárnsejtjei, 
c) a légcső falának csillószőrös sejtjei. d) a máj
sejtjei - e) a hajszálerek falának sejtjei - lj izom
rost, - g) idegsejt a tengely fonállal hj porcsejt,

- k) csontsejt, - i) csontsejtek.

Az emberi test sejtekből épül fel. E sejtek úgy alak, mint
műkődés szempontjából különfélék. A hasonló rnűködésű és egy
fonna felépítésü sejtek alkotják a szövetet. A szövetek meghatáro
zott életmüködések szolgálatában lé
tesítik az egyes szeruehei, pl. az agy
velőt. Több szerv egy célnak szolgá
latába állítva rendszert alkot, mint
aminő pl. az idegrendszer. Az együvé
tartozó rendszerek összessége adja az
egész szeruezetei.

Négyféle szövetet különbözte
tünk meg. LA hámszövet vonja be
a test külső és belső felületét. 2. A
támasztószövet a szervezet szilárdsá
gát biztosítja. A sejtek egymással a
sejtköztiállomány közvetítésével függ
nek össze. A támasztőszövet a kűlőn
bőző sejtköztiállomány
szerint háromféle: a) A
kötőszövet, leginkább
a szövetek összeköté
sére és a szervezetben
levő üregek kitöltésére
szolgál. A kötőszöveti
sejtekben a hízásra haj
lamos egyéneknél. sok
zsír halmozódik fel, e
zsírsejtek adják a zsír
párnákat. b) A porc
szövetben az alapállo
mány rugalmas anyag
(kondrin); a sejtek göm
bölyüek. Ilyen szövet
van a fülkagylóban és
a gégében; a csecsemő
belváza eleinte porcból
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áll és csak később fejlődik csont a porc helyén. c) A csontszövet
sejtjei csillag-alakúak. A sejtközti állományt a csontföld és a
csontenyv képezi; az előbbi a csontok szilárdságát, az utóbbi a
csontok rugalmasságát adja. A csontsejteket a csontszövetben a
Hávers-csatornában levő finom elágazású erek táplálják. 3. Az
izomszövet az izmokat alkotja. Az izomsejtek hosszúkás, orsó
alakúak és nagy mértékben rugalmasak. Az izomszövet lehet síma
és harántcsikolt. Síma izomsejtek az akarattól nem függő izmok
ban (bél, gyomor), míg a harántcsikoltak az akarattól függő izmok
ban és a szívben vannak. 4. Az idegsziioet az idegek, az érző
szervek és az idegrendszer fölépítésére szolgál.

II. Az idegrendszer.

Az életmüködések egyik legfontosabb szerve az idegrendszer.
Ez irányítja nemcsak a tenyészeti élet folyamait, hanem, mint az
érzéki élet szerve, az érzéki, sőt még a lelki élet jelenségeit is.
Ezért bevezetésül ismertetnünk kell az idegrendszer felépítését és
az ott lejátszódó életfolyamatokat.

1. Az idegrendszer anatómiája.

Az idegrendszer két részre, a központi és a kerületi ideg
rendszerre különül. A központi idegrendszer áll az agyból (agy
velő és gerincvelő) és a ducidegrendszerből. A kerületi idegrend
.szer az idegeket és az ezekkel kapcsolatos érzékszerveket öleli fel.

f),l Az idegszovel elemei. AZtideigszö:
" ve e emel

~ li .,d".; az idegsejtek. Az idegsejtek
II . j / ;;:;?7 hosszukás vagy csillag ala-n 1\ j~Yil '\ IW- ?/" kuak, nagyságuk változó (4-

\ J ' . '1I// 130 "'.) Megkülönböztetjük
\~~ )~f'..{.i4? m~gá~ az .. i~~g~ejtet -:»
-~;-. ~..~ ,, ' \\.. .# sejtboi kilépő idegnyulvá-

/. ' , ,~::::-'::=-.~ nyokat vagy másként ideg-
lr'~, ~~' c) ' r ~ rostokat. Az idegsejtben van

-.c: '=.; ,,..;;., ~ :IlII a protoplazma, közepén a

I f
--. \\\ sejtmaggal ; a központi sejt-

\ ' mag körül számos apró mag-
, ~\ rög (Niessel-féle rőgők] lát-\* ható, amelyek az idegsejte-

.," ~ ' ket szürkére festik. Az ideg-
sejtekből lépnek ki az ideg
nyulványok; szinük fehér.
Az idegrost belsejében van
a tengelyfonál, melyet a
velőshüvely vesz körül; ezt
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kivülről még a hártyaszerű Schwann-féle burok (neurilemma)
vonja be. Maga a tengelyfonál rendkivül vékony szálacskákból, a
neurofibrillumokból áll. Ott, ahol az idegsejtek vannak túlsúlyban,
ott az idegállomány szürke, ahol pedig több az idegrost, ott fehér
az idegállomány.

Az idegsejt idegrostjaival idegegységet alkot, neve neuron.
Ez az egység élettani, mert ha az összeköttetés megszakad. akkor
a rostok elsorvadnak és a rostok illetve az idegek körözete érzés
telen lesz. Az idegnyulványok két íélék. Egyesek rövidek és bo
korszerűen elágazók, ezek a dendriteh. Mások vékonyak és ho sz
szúak és végükön rendesen idegíácskában végződnek, ezek a neu
riiek. A neurit lefutása közben ágakat bocsát szét, amelyek a
szomszédos neuronok hasonló
nyulványaival idegíonatokat, ideg
hálózatot alkotnak: ez biztosítja
az idegrendszer egységét. Sokat
vitatkoztak a neuronok eme össze
köttetéseiről. Egyesek szerint a
neuronok e végnyulványai a szom
szédos neuronok ágaival fagyö
kerek módjára összefonódnak és
így az inger elektromos szikra
rnódjára ugrik tovább. Mások sze
rint a nyulványok egymásban foly
tatódnak és így meg nem szakí
tott, egységes vezetéket alkotnak.
A neurit végső nyulványa ágakra
oszolva idegíácskában végződik;
így idegzi be a test felületét és
az egyes érzékszerveket.

Sok ezer neuron egymással
egyesülve ideget alkot. Az ideg
szerkezete kábelszerű i az ideg
rostokat a kötőszöveti hártya
idegnyalábokká egyesíti, az ideg
nyalábokat pedig az ideghártya
foglalja össze idegekké. A ha
sonló műkődésű és lefutású ide
gek csoportját idegpályánakhívjuk.

. Az idegek .~öz~l az érző 3. Piramisalakú idegsejtazagykéregból.
Idegek a test feluleten vagy az a) Tengelyfonál az oldalágakkal. A
érzékszervekben végződnek és a felső elágazások a dendritek.
kűlső ingereket vezetik az agy-
kéreg sejtjeihez (centripetalis, sensorikus idegek). A mozgató ide
gek az agykéreg sejtjeiből vezetik le a mozgási parancsot az iz
mokhoz vagy a szervekhez [centrifugális, motorikus idegek). Az
összekötő idegek az idegrendszer egyes pontjait kötik össze és így
azok egységes, harmonikus működését biztosítják. Az idegek való
szinűleg egymás mellett elszigetelten haladva jutnak el az agykéreg
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sejtjeihez. Előbb azonban a nyúlt-agyvelőben kereszteződnek. A
baloldali agykéreg vérelömlése (gutaütés) a test jobb oldalát bé
nítja meg.

Az idegszövetben az ideg-elemeket jellegzetes támasztó sző
vet, a neuroglia köti egybe; ennek élettani jelentősége nincs. Az
idegszővetnek regeneráló képessége nincs; az elpusztult idegszővet
helyén csak értéktelen kötőszövet lesz.

A központi idegrendszer magába fog
lalja az agyvelőt és a gerincvelőt a

maga idegeivel. A természet jóságosan gondoskodott védelműkről,
amennyiben e finom velőállományt erős csontok, a koponyacson
tok, illetve a csigolyák veszik körül, továbbá hármas hártya
[pókháló-, lágy-, keményhártya) borítja és végül az egész savós
folyadékban van, hogy a sérüléstől annál jobban megvédve legyen.

A gerincvelő a csigolyák által képezett
gerinccsatornában foglal helyet. Belül

szürke és kivül fehér állományból áll. A szürke állomány ideg
sejtekből épült fel, keresztmetszetben pillangó alakú. A fehér
állomány idegrostokból áll.

A gerincvelő
idegei különfélék.
Egyesek az agyból
jönnek és átmenve
a gerinevelőn eljut
nak a mozgató cent
rumokba ; mások vi
szont ismét az agyba
mennek. Az előb
biek a rnozgató, az
utóbbiak az érző
idegek. Más idegek
az idegducsejtekből
jönnek a gerinc
velöbe és innét a
megfelelő zsigerek

be. A többi idegek a gerincvelőből indulnak ki, mert a gerinc
velő is, bár alárendelten, mint idegközpont szerepelhet.

A gerincvelőből 31 idegpár lép ki, mindegyik két gyökérrel j

a hátulsó gyökér érző, az elülső mozgató ideg; ezek végső nyul
ványai az izmokban és a bőr alatt ágaznak szét.

Az agyveM.

agyvelére.

A koponya-üregben fekvő agy három
részre tagozódik: nyúlt-, kis- és nagy

A nyúlt agy tulajdonképen a gerincvelő folytatása, ez köti
össz e az agyvelőt a gerincvelővel. Az agyból jövő és az agyba
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menő idegek itt kereszteződnek. A nyúlt agy az önkéntelen, ref
lex-mozgások székhelye.

A kis agya koponya hátulsó részében a nagy agyvelő alatt
van elhelyezve. Két egyenlő nagyságú félből áll, felületén baráz
dákkal. A kis agy fehér és szűrke állományból áll; ha kettévág
juk, úgy a fehér állomány levél alakú rajzolatot mutat, ezt hívják
az életfájának. A kis agy a test mozgásait szabályozza.

A nagyagy alkotja az agy többi részét. Középen a mély
barázda két részarányos féltekére osztja, amelyeket alul az agy
gerenda tart össze. Az agy szürke és fehér állományból áll. A
szürke állománya felületen van, ez az agykéreg, nagyobbrészt
piramis alakú idegsejtekből áll. A fehér állomány belül van; ez
az idegrostok millióiból tevődik össze; az idegrostok az agykéreg
idegsejtjeiben végződnek.

5. és 6. Az agy hossz- és keresztmetszetben.
l. a) Nagyagy elülső -, b) hátsó -, e) oldalsó lebenye, - 2. kérgestest, 
3. kisagy, - 8 a) hid, - 8 b) nyultagy, - 9. ikertelep, - 10. tobozmirigy,
- 11. agyfüggelék. - 12. látótelep. - 13. agysátor, - 16. nyelv, - 18. gége
fedő, - 19 a) garat, - lY b) légcső, - 20. nyelőcső, - 21. gerincvelő, - h)
agykocsányok, - n) látóideg- kereszteződés, - o) szaglóköteg, - s) agysarló.

Az agykéreg az idegrendszer életének tulajdonképeni köz
pontja. Az öntudatos lelki élet jelenségei az agykéreg müködésé
hez vannak kapcsolva. Minden hatásnak előbb az agykéreg sejt
jeihez kell jutni, hogy öntudatos lelki élményt váltson ki. Az
agykéreg vastagsága kb. 3 mrn., felülete azonban igen nagy, kb.
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2000 cm.? Ez a nagy felület azért férhet el ily kis területen, mert
számtalan barázdával van behajlítva. Az agykéreg mennél "teker
vényesebb és ráncosabb, annál nagyobb felületü. E berendezéssel
a természet azt akarja elérni, hogya nagy felületü agykéreg kis
területen elférjen és ezáltal lehetővé váljék, hogy az idegrendszer
minden része az idegrostok útján az agykéreg idegsejtjeivel össze
köttetésben legyen és így a tenyészeti, az érzéki és a szellemi
élet az agykéreg irányítása alatt legyen.

Az agy idegei közül egyesek a nagyagyvelőt az idegrend
szer többi részeivel kötik össze. Ezek közül egyesek az ingereket
vezetik az agyba, míg mások a mozgató parancsokat viszik le az
agyból. Az agy idegei közül ismét egyesek a két agyféltekét.
míg mások ugyannak az agyféltekének különböző részeit kapcsol
ják egybe.

Az agyból 12 pár ideg indul ki; ezek mind a fejben ágaz
nak el, csak a bolygó-ideg megy a zsigerekhez. Az agyidegek:
szaglási, látó, szern-mozgató, sodró, háromágú, távolító, arc, halló,
nyelvgarat. bolygó, járulékos és nyelvalatti ideg. Legfontosabbak
ezek közül az érzékszervek idegei [szagló-, látó-, halló-, nyelv
és az arcideg] és a háromágú ideg.

Minthogy az agykéreg az idegrendszer
telefon-hálózatának központi állomása,

azért természetes, hogy annak fejlettsége és az értelem foka
között "bizonyos összefüggés mutatható ki. Az agyvelő fejlettsége
rendesen a szellemi élet fokát is jelzi; a hülyék rendesen fejletlen,
kisagyúak. Mikor azonban az agyvelőt mint a szellemi élet fok
mérőjét tekintjük, akkor nem az agyvelő abszolut súlya jön szá
mításba, mert ez egyes állatoknál nagyobb, így az elefántnál 4000 gr.
Ugyszintén a relatív, azaz az emberi test súlyához viszonyított
agyvelősúly sem lehet a helyes mérték, mert ebben is az állatok
az emberrel szemben előnyben vannak; az emberi test az agy
velőnél 40-szer nehezebb, ellenben a majomi test a majomi agy
velőnél csak 25-ször, az éneklőmadárnál csak 12-szer súlyosabb.
Ha tehát az agyvelőt az értelmi élet fokmérőjénekmondjuk, akkor
azt csakis a szürke agykéreg nagyságára, annak szövettani fel
építésére, és finomságára vonatkoztathatjuk. A férfi agya életének
teljes fejlettségében átlag 1400 gr., a nőnél átlagban 1300 gr.
Sok zseniális ember agya részleges túlfejlődés nyomát mutatja i
azért szokták mondani, hogya lángész az őrültséggel határos.

A ducidegrendszer az idegsejtekből
álló idegducokat, idegcsomókat a meg

felelő idegrostokkal zárja magában. Idetartoznak elsősorban a ge
rincoszlop mindkét oldalán lefutó idegducok láncolata, amelyek
nek elágazó idegei a tenyészeti élet szerveit, a zsigereket idegzik
be. Ennek külön neve van, ez a szimpatikus idegrendszer. Ideg-
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ducok vannak még ezenkívül a szemben, a fülben, az orrban és
a nyelvben. A ducidegrendszer a tenyészeti élet szolgálatában
van, ezenkívül még az érzéki vágyódás székhelyéül is szolgál, A
ducidegrendszer, bár általában a központi idegrendszer hatása
alatt van, mégis bizonyos mértékben önállóan is müködhet. A
ducok egymás közt és a gerincvelővel idegrostok útján függnek
össze és így azok a központi idegrendszerrel is összefüggésben
vannak.

A kerületi idegrendszerhez tartoznak
az idegrendszernek előbb említett köz

pontjaiból kiinduló idegek, amelyek a testet behálózzák és az ér
zékszervekben, illetve a bőr felületén végződnek. Ezek voltaképen
a gerincagynak egész a test felületéig hatoló, kerületi idegei. Ezek
közül egyesek a kivülről jövő hatásokat vezetik el az agykéreg
sejt jeihez, mások pedig az agyból eredő és a mozgást kiváltó in
gereket viszik el az izmokba.

A modem orvostudomány Brown
Sequard nyomán azt tanítja, hogy a

lelki élet folyamatai nemcsak az idegrendszer, hanem a belső el
választású endokrin mirigyrendszer működésétöl is függnek. A
belső elválasztású mirigyeknek nincs kifelé vezetőcsövecskéjük,
mint a többi testmirigyeknek, hanem azok váladékukat, a hormo
nokat közvetlenül a vérkeringésbe öntik. A hormonrendszer tagjai
az agyfüg~elék a tobozrnirgy, a pajzsmirigy, a hasnyálmirigy, a
csecsemömirigy, a mallékvesék és a nemi mirigyek. Ha a llOr
monrendszer müködése normális, úgy a lelki élet jelenségei is
normálisan folynak le, ellenben az ott beállott zavarokkal kapcso
latban a lelki élet terén is zavarok állanak be.

2. Az idegrendszer élettana.

Az idegrendszer feladata az emberi
szervezet életfolyamatainak szabályo

zása. Az idegrendszer irányítja az érzéki élet folyamatait, szabá
lyozza a tennészeti élet jelenségeit, a vérerek játékát, a táplálko
zás folyamatait és azonkívül még a szellemi élet jelenségeinél is
közremüködik.

Az idegrendszer egyes részei végső elemzésben az agyvelőnek,
illetve az agykéreg működésének vannak alárendelve, hogy így
az egyes szervek müködése is összhangban legyen egymással. Az
idegek nem mennek közvetlenül az agyba, hanem előbb a gerinc
velőbe, illetve az idegducsejtekbe mennek, és csak ezek utján
jutnak el az agykéregbe. Igy válik lehetővé, hogy az egész ideg
rendszer egységesen és összhangban az egyén javára teljesíti a
feladatát. Az életjelenségek irányításában az agyvelőnek van a

2
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legfőbb szerepe. bár a többi részek is alárendelten lehetnek ki-
induló pontjai az életjelenségeknek. .

Tudatos és akaratos cselekvések csakis
az agykéreg sejt jeinek bekapcsolásával

jöhetnek létre. Az öntudatos mozgás úgy jön létre, hogy az inger
az érző idegek utján eljut az agykéreg érző idegsejtjeibe, ahol
öntudatossá lesz. Az inger most átcsapódik az agykéreg motorikus
idegsejtjére, innét az inger a mozgató idegen át rnegy a test vég
tagjaihoz. ahol a tudatos, akaratos mozgást hozza létre.

7. A tudatos mozgás keletkezésének vázlatos rajza.
A tudatos rnozgás úgy jön létre, hogy a külső inger (Al) a vezető idegen,
az idegducsejten (A) és a gerinevelőn át eljut az agykéreg érző idegsejt
jéhez (8); innen az inger az idegnyulványon (b) átcsapódik a mozgató ideg
sejtre (C), ahonnan a vezető idegen (c) és a gerinevelőn (D) át a végtagok

izomrostjaihoz (E) jutva azokat mozgásba hozza.

A reflex jelenség úgy jön létre, hogy a külvilág ingere anél
kül, hogy az az agykéreg sejtjeihez eljutna s így tudatossá vál
hatna, már előbb a mozgató idegpályára tevődik át. Igy váltja ki
az orr nyálkahárlyájába került idegen anyag a tüsszentés reflexét.
Automatikusnak hívják ama rnozgást, amelynek ingerét a belső
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fiziologiaí folyamatok váltják ki, pl., vérbőség vagy vérhiány. A
reflex jelenségeket az akarat legalább némikép befolyásolhatja. A
nevelés célja, hogy az ember, amennyire az lehetséges, uralkod
jék még a reflexeken is.

A-'d d é . k A testi és a lelki jelenségek szoros
lU 1 egren szer egyes r szeme k l b k'd d

szerepe. apcso at an vanna az 1 egren szer-
rel és főkép ennek központjával az

agyvelővel. Az agykéreg rendes fölépítése vagy kóros elváltozása
együttjár a lelki jelenségek rendes vagy kóros lefolyásával. Az
egyes lelki jelenségeknek az agykéregben meghatározott folya
matok felelnek meg.

A kisérleti lélektan már régóta keresi, az egyes lelki jelen
ségeknek megfelelő agykéregmezőkef. Különfélekép iparkodtak e
kéreginezöket felkutatni. Megfigyelték, hogy meghatározott kéreg
mező és ideg izgatásával rnilyen lelki jelenségek állanak be,
továbbá, hogy annak megbetegedésével milyen tünetek változnak
el kórosan, illetve esnek ki végképen. E kisérletek természetesen
céltudatosan csakis az állatoknál eszközölhetők; innét azonban,
a hasonlóság alapján, joggal következtetünk az emberi agy
megfelelő berendezésére is. E megállapítások az emberi agy bon
colásánál is igazolást nyertek, amennyiben e lelki betegségeknél a
megfelelő kéregmezökben csakugyan kóros elváltozások voltak
kimutathatók.

Ma már nem osztjuk Gall véleményét, aki az agyvelőt kű
lönböző részekre osztotta és minden egyes részhez meghatározott
lelki müködést füzött; így ő a szeretet székhelyéül az agyvelő
nyakszirti tájékát jelölte meg. Ugyszintén ma már nem védj ük
Flourens tanát sem, mely szerint az agynak bármely része bár
mely érzéki vagy szellemi müködést végezhet el.

A kisérleti megfigyeléseken alapuló ujabb felfogás csak a
viszonylagos helyhezhotottséget, lokalizáció! fogadja el. Mindenek
előtt védi, hogy csakis az elemi érzet- és mozgásjelenségeknek
felelnek meg meghatározott kéregmezök [mozgató-, érző kéreg
rnező], A bonyolultabb müködések, mint amilyenekből lelki éle
tünk összetevődik, az egyes elemi müködések kéregrnezőitől függ
nek, de úgy, hogy azok szerepét sérülés esetén a szomszédos
részek is átvehetik; így pl. igazolást nyert, hogy az egyik agyteke
pótolhatja a másik agyteke müködését. Egyébként az agyvelő és
az agykéreg müködésének legpontosabb ismerete még nem azonos
a lelki jelenségekével. Amazok a térben kiterjedettek és anyagiak,
ezek szellemiek és ezeknek nincs térbeli kiterjedésük. Aki a lelki
élet jelenségeit az agy Iiziologiai folyamataiban akarja feloldani,
az a lélektant azonosítja az élettannal, a fiziológiával.

A lélektan mai állása szerint az idegrendszer egyes részei a
következő lelki jelenségek szolgálatában állanak:

1. A mozgás jelenségei. Az önkényes mozgás a nagyagy
különféle részeiből indul ki; úgy látszik, hogy itt a kis agy is

2·
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közreműködik. A beszélő szervek rnozgatása a bal homloki alsó
tekervényben megy végbe, ez a Broca-Iéle mező, A reflex és
automatikus mozgások székhelyei az agykéregnek alárendelt ideg
központok. A reflexmozgások szerve elsősorban a gerincagy és
főkép a nyúlt agy; ilyen reflex mozgások vannak a nevetésnél,
a sírásnál, a vérerek és a lélegzés szabályozásánál stb.

2. Egyes érzetek meghatározott agykéregrnezőhőz, az érző
kéregmezőhőz fűzödnek. A halántéki rész a hallás, anyakszirti
rész a látás székhelye; a bőr érző centrumai a központi barázda
mőgőtt vannak. A képzeletnél és emlékezetnél. melyet több elemi
érzet kisér, az agy több része műkődik kőzre.

3. A szellemi niüködések csak közvetve függnek ama agy
kéregmezöktöl, amelyben a szellemi tevékenységet kisérő érzéki
folyamatok játszódnak le.

--
i

;
,/

------
AJ. idegek Iiziológiai ingere.

8. A nagyagy érző és mozgató területei.
Komis Gyufa: A lelki élet cím ű könyvéből.

Az idegre jellemző az ingerlékenység,
ama képesség, melynél fogva az ideg

a kűlvilág hatásait felfogja és a központ felé tovább vezeti. Inger
érheti az ideget vagy a testen belül vagy pedig, mint rendesen,
kivülről, a kűlvilág behatása utján.

Az inger a megfelelő idegen egyenesen halad tova anélkül,
hogyamellette levő ingerre átcsapódnek. Az idegrendszer kuta
tói sokat vitatkoztak azon, lehet-e egy ideg érző és egyuttal
mozgató, Rendesen egyes idegek csak érzők, mások csak mozga
tók. Vannak azonban érző és egyuttal rnozgató idegek is, ezek az
u. n. kevert idegek; ilyenek pl. a központi és a kerületi idegrend
szert egybekapcsoló idegek.

Az inger hullámszerűen halad mp-kint 30-120 m. sebességgel,
az idegsejtekben gyorsabban, mint az idegrostokban.
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Az inger erőssége függ a külső benyo
más erősségétől és magától az ideg

Ingerlékenységétöl. Az ingernek bizonyos sebességgel kell hatni,
hogy hatást váltson ki. A gyors és az egymásután következő
hatások növelik az ingert, de csak bizonyos fokig. Ha erősebb
inger sokáig hat, akkor az inger-hatás csökken, az ideg elfárad.
Ilyenkor az idegsejtben sok anyag felhasználódik, és a sejtben
sejtüregek keletkeznek. Az elhasznált anyagok pihenés közben
pótlódnak.

Az inger erőssége függ még az idegek ingerlékenységétőlis.
A gyenge felépítésü hiányosan táplált és beteg ember idegei
ingerlékenyebbek í ez magyarázza az ilyenek nagyfokú ingerelhe
töségét és idegességét.

Nem tudjuk pontosan megmondani,
hogy miben áll az ideg fiziológiai in

gere. Valószínűlegaz inger az érző és mozgató idegben egyforma,
a kűlőnbség tehát az ideg sajátos szerkezetében keresendő, amely
nél fogva ugyanarra az ingerre. a neki megfelelő módon másként
és másként hat vissza. Az ingert a régiek elektromos árammal
magyarázták. Csakugyan elektromos tünemények kisérik az idegek
tevékenységet í a nyugvó ideg nem mutat fel elektromosságot,
ellenben a müködésben levő idegben elektromosság figyelhető
meg. Minthogy azonban az inger az elektromosságnál sokkal
lassabban halad, azért nem lehet vele azonos. Jelenleg az ideg
ingert inkább kémiai folyamatokkal magyarázzák, melynek lénye
gét azonban nem ismerik.

E kémiai folyamatokban természetesen energia használódik
fel, melyet táplálkozással a vérkeringés utján folytonosan pótolni
kell. A szervezet az elhasznált energiákat folyton pótolja; teljes
mértékben azonban csak az álommal tudja pótolni, mert akkor
az idegek tökéletesen pihennek.

III. A tenyészeti élet.

Az emberben a tenyészeti élet folyamatai mindenekelőtt ama
életjelenségek, amelyek az egyéni élet fennmaradását biztosítják í
ezek a táplálkozás, a lélekzés, a vérkeringés és a kiválasztás. A
tenyészeti élet keretébe tartozik továbbá még a növekedés, amely
a test anyagát gyarapítja és végül a szaporodás, amely az új egyén
létrehozatalával a faj fennmaradásáról gondoskodik.

t. A táplálkozás.

Minthogy az emberi test életmüködéseiben állandóan saját
testének anyagát és energiáit használja fel, azért folytonosan szük
sége van új táplálékra. Az ember elsősorban szerves anyagokkal



9. Zsigerek.
I. Tüdő, - 2. szív, - 3. máj, - 4.
epehólyag, - 5. gyomor, - 6. rekesz

izom, - 7. vékonybél, 8. vastagbél.
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táplálkozik: fehérjékkel (hús) szénhidrátokkal (cukor, keményítő,)
zsírokkal (szalonna,) és vitaminekkel (főzelék, gyümölcs); ez utób
biak kikapcsolása az egyoldalú táplálkozásnál áll be és ez a szer
vezet megbetegedését vonja maga után.

A táplálkozás kétféle folyamatot zár magában. Az első a
disszimiláció, szétesés folyamata, amelyben a felvett vegyületek
egyszerűbb vegyületekre bomlanak. A szétesés, az oxidálás volta

kép lassú égés. A felvett
vegyületekaz oxigénnel egye
sülnek, azaz elégnek, szét
esnek; a szétesésnél szén
dioxid és víz keletkezik.
Minden szétesésnél hő és
energia szabadul fel, ame
lyeket a szervezet az élet
működésekhez használ fel.
A széteséssel ellentétes fo
lyamat a felépítés, asszimi
láció, amikor a szervezet a
szétesett vegyületekből új
szerves vegyületeket készít
és azokat élő testévé haso
nítja át. Az életfolyamatok
egyensúlya csak úgy állhat
fenn, ha a felvett táplálék
egyenértékű az életfolyama
toknál elhasznált anyagok
mennyiségével,

A táplálék felvételét több
élettani és kémiai folyamat
előzi meg, melyek azt fel
szívódásra alkalmassá teszik.
A táplálékot a szájban a
fogak megőrlik. ott egyuttal
a nyállal is keveredik. A
nyál a nyálmirigyek vála
déka és az emésztést elő
segítő kémiai anyaget u. n.
enzimet tartalmaz. Az így
átalakított táplálék a garat,
majd a nyelőcsövön át a

gyomorba jut, ahol a gyomornedvvel keveredik. Agyomornedv
a maga enzimeivel sietteti az emésztési folyamatokat, továbbá a
káros baktériumok megölésével a rothadást megakadályozza.
A gyomorban levő pépszerű tápláléknak kilusz a neve.

A kilusz a belekbe megy, ahol az emésztés befejeződik. A
bél elsőrésze a vékonybél, ahol a táplálék a különböző mirigyek
váladékával egyesül és így kémiailag mindjobban átalakul. E miri
gyek a hasnyál-mirigy és a máj, amelyeknek a váladeka a has-



10. Légcső a tüdővel.
a) Légcső - b) hörgők - e) hörgőágak - d) gége

- e) nyelvcsont - I) gégefő
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nyál illetve az epe. Az epe az epehólyagban gyülik össze, ahonnét
idöközönként a vékonybélbe ömlik i az epe a zsírokat bontja és
a bélcsatornában a rothadást megakadályozza. A máj azonkívül a
cukor anyagforgaimát is szabályozza, amennyiben a felesleges cuk
rot elraktározza. A vékonybél a vasfagbélben folytatódik. Elején
van a vakbél, amelynek Iéregszerű kitüremlése a féregnyulvány,
komoly gyulladásoknak lehet okozója [vakbélgyulladás.] A vastag
bél folytatása a végbél, a végbélnyilással, amelyen keresztül a fel
nem használt anyagok a testböl kiküszöbölödnek.

A megemésztett táplálék fökép a vékonybél faláról lelógó
bélbolyhok útján szívódik fel a vérbe. A bélbolyhok száma igen
nagy: emé-kint kb. 2500. A bélbolyhok belsejében nyirok-csator
nák vannak és ezeken megy át a kilusz, a velük kapcsolatos
limfa-járatokba. A limfa-járatok útjokban anyírok mírigyeken men
nek át. Itt veszi fel a kilusz a fehér vérsejteket, neve ekkor már
nyirok. A nyirok a mellék-vezetéken át a kulcscsont alatti vérérbe
ömlik, ahonnét a vérerek útján a test minden részébe eljut.

2. Alélekzés.

A szervezet a lélekzés átlal a felvett anyagok oxidálásához
szűkséges oxigént .veszi fel a levegöböl és egyuttal eltávolítja a
szétesésnél keletkezett széndioxidot. A belélekzésnél a levegő az
orron keresztül jön
a szájba és innét a
gégébe. A gége a
mellkasban a két
hőrgőre oszlik j az
egyik a jobb, a má
sik a bal tűdőíél

be megy, A hörgők

a tüdöben apró á
gacskákra oszlanak,
ezeknek legvégsö
nyulványai a tüdő

hólyagocskákban
végzödnek j számuk
igen nagy, kb. 2000
millió. A tűdöhólya-

gocskák vékonyfa
lát vérerek járják át.
A gázcsere ezekben
a vérerekben törté
nik i itt veszi fel a
vér az oxigént és itt
adja le a széndioxi
dot. A szívböl a tű
döbe jövő fekete,
vénás vér az oxigén



11. Vérsejtek.
a) Fehér-, b) vörös (szines) vér

sejtek.
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felvétele által vörös, artériás vérré változik át. Az artériás vér eljut a
test szöveteihez, ahol átadja az oxigént és a tápláló anyagokat, és
felveszi a széndioxidot és a bomlási termékeket. Ez a vénás vér
visszamegy a tűdőbe, ahol ismét megtisztul. A belehelt levegő, a nagy
nitrogén rnennyiségen kívül 25% oxigént és 0.04% széndioxidot
tartalmaz, ellenben a kilehelt levegő 160/0 oxigént és 40/0 széndi
oxidot foglal magában. Eszerint abelélekzett oxigénnek l/5-e a tü
dőben marad és ugyancsak onnan kb. ugyanannyi széndioxid
távozik el. Azért olyan helyen, ahol sok ember él, ott sok oxigént
használnak fel és sok széndioxidot termelnek; azért ott a levegőt
többször meg kell újítani.

A légzés központja a nyúlt agyban van. A légzőszerveket a
nyúltagyból jövő idegek idegzik be. A lélekzés rendes menetét kűlőn
bözö tényezők befolyásolhatják; gyorsítják a túlfeszített fizikai
munka, az erős érzelmek, mint a félelem és az öröm, és végül a
tüdőhólyagocskák számának megfogyatkozása, mint a tűdövésze
seknéL

A tüdőn kívül még a bőr is állhat, bárcsak alárendelten, a
lélekzés szolgálatában.

3. A vérkeringés.

A vérkeringés feladata, hogy a táplálékot és az oxigént a
test minden részébe eljuttassa, és hogy az életfolyamatok közben
keletkezett széndioxidot és bomlási termékeket a szervezetből
eltávolítsa. .

A vér sárgaszínü folyadékból a vérplazmából áll, amelyben
a tápláló anyagok (fehérje, cukor, zsír, só] feloldva vannak. A vér

ben uszkálnak a vérsejtek, to
vábbá a vér megalvadását esz
közlő vérlemezkék (trombociták.)
A vérsejtek kétfélék. A vörös vagy
szines vérsejtek száma igen nagy j

egy köbmilliméterben férfinél 5,
nőnél 4'5 millió; az az egész ér
rendszerben kb. 25 billió vörös
vérsejt van. A vörös vérsejtek ap
ró kerek lemezek, amelyeket a
hemoglobin szinez vörössé. A vörös
vérsejtek hemoglobin tartalmuknál
fogva az oxigénnel és a széndioxid
dal könnyen széteső vegyületeket
alkotnak; ezek az oxigén és a
széndioxid szállítói az emberi test
ben. A vörös vérsejteken kívül a
vérben fehér vérsejtek is vannak,

egy köbmilliméterben 8-9000; ezeket a lép és a nyiroksejtek ter
melik. Feladatuk a testbe került káros bacillusok elpusztítása.
Ha a vörös vérsejtek száma tetemesen csökken, akkor a fehér-
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12. Vérkeringés.
1-12. Arteriák (veröerek), - 1,2. nvak- és fej-, - 3. kulcscsontalatti-, - 5.
tüdö-, - 8. rnáj-, - 9. lép-, - ll. b élfodor-, - 12. vese artéria (vivöér), - 4,6,
7, 10. aorta, - 13-24. vénák (vivöerek), - 13, 18. felső és alsó üres véna
(vena cava), - 14. fej- , - 15. kulcscsontalatti-, - 16. nyak-, - 17. t üd ő-, 
19. rnáj-, - 20. has-, - 21. lép-, - 22. bélfodor-, - - 23. rnájkapu-, - 24.
vese vena (vivőér), - 25. jobb pitvar, - 26. bal pitvar, - 27. jobb kamra,
- 28. bal kamra, - 29. rnellkasi nyirokérvezeték, - 30. gyomor, - 31. lép,
- 32. máj, - 33. jobb vese. - 34. vékonybél részlet , - 35, 36. vastagbél-

részlet, - 37. nyirokedények.
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vérsejtűség esete áll be. A vér a vérsejteken kívül még immun anya
gokat is tartalmaz; ezek a szervezetnek egyes betegségekkel
szemben védettséget biztosítanak. Ezeken kívül a vérben még a
belső elválasztású rnirigyek (pajzsmirigy, hypophisis, tobozmirigy,
csecsemőmirigy, hasnyálmirigy, rnellékvesék, nemi mirigyek] vála
dékai az u. n. hormonok is vannak; ezek a szervezet élet
működéseinek normális lefolyását biztosítják.

A vérkeringés központi szerve a szív. A szív ökölnagyságú
izmos szerv; jobb és, bal félre oszlik, melyeket a szívsövény vá
laszt el egymástól. Ugya bal, mint a jobb rész egymással köz
lekedő kamrára és pitvarra különül. A vérerek kétfélék, artériák,
melyek a szívből szállítják a vért és vénák, amelyek a szívhez
viszik a vért. Az artériás és a vénás vérrendszer egymással finom
elágazású vérereikkel a hajszáledény-hálozattal közlekedik.

Amikor a szív összehúzódik, az artériás vér a szívnek bal
kamrájából a nyitott szívbillentyűkön át az aortán és a többi vér
ereken keresztül a test minden részébe szétmegy, ahol átadja a
tápláló anyagokat és az oxigént és felveszi a bomlástermékeket
és a széndioxidot. A vénás vér a szívbe visszamenő vénás érrend
szeren át a szív jobb pitvarába (nagy vérkőr] és innét a jobb
kamrába megy, A következő összehúzódásnál a vénás vér a tüdő
artérián át a tűdőbe megy, ahol megtisztul és ez az új, artériás
vér a tüdövénán át jön a szív bal pitvarába (kis vérkőr], innen
pedig a bal kamrába, ahonnan tovább folytatja útját az egész testbe.

A szívverés az élet egyes szakaszaiban változik, gyermek
korban mp.-kint 130, a férfi korban kb. 70, az öregkorban ismét
több. A vér a nagy és a kis vérkört kb. 1 perc alatt futja be. A
szívnek naponkinti munkája 18.000 kgm; ez olyan munka, amellyel
naponkint 180 mázsa súlyt tudna felemelni 1 méter magasságba.
A test minden része elegendő vért kap, ha valahol a munkatöbb
let miatt több vérre lenne szűkség, oda a vér bőségesebben folyik.

A vérkeringés menetét, továbbá a vérerek tágítását és szű
kítését az idegrendszer és pedig elsősorban a nyúlt. agy szabályoz
za. A szív működését különféle tényezők befolyásolhatják, így az
oxigén hiánya, az erősebb érzelmek, mint a félelem és az öröm,
a nagyfokú fizikai és szellemi munka és a szervezetnek felizWi
tása izgató szerrekkel (kávé, alkohol).

A vérrendszerrel összefüggésben van a Iimia-edényrendszer,
amelynek működéséről már előbb volt szó.

4. A kiválasztás.

A szervezetben az életfolyamatok közben keletkezett bom
lási termékeket a vesék választják ki. A vese bab alakú szerv a
gerincoszlop mindkét oldalán. Kűlsö része a kéregállomány, ebben
vannak a csúcsukkal a vesemedencébe nyíló vesepiramisok. A ve
sepirarnisok vékony csövecskékből állnak, amelyek a középen go
molyagot alkotnak. A gomolyagok véredényein keresztűl menő
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vérből sajtolódnak ki, a vizzel együtt, a bomlástennékek [húgya
nyag], amelyek a vesemedencébe, majd meg a vezetéken át a hó
lyagba jönnek, ahonnan időközönkint kiürülnek.

A bomlástennékek a bőrön keresztül, az izzadság reven is
eltávolodhatnak a szervezetből. A kiválasztás e neme azonban
csak alárendelt jelentőségű,

5. A növekedés és a szaporodás.

A növekedés folyamatai által az emberi test anyagmennyisé
ge gyarapodik. A növekedés a sejtek oszlása által történik. Ezek
nek a jelenségeknek bővebb leírása a természetbölcselet körébe
tartozik.

A szaporodás az új egyén létrehozásával a faj fennmaradá
sáról gondoskodik. Ennek lényege a him és a női csirasejt egye
sülésében áll. A megtermékenyített petesejt tovább osztódik, míg
végre kialakul az új egyén, akiben a szülőknek nemcsak testi,
hanem lelki tulajdonságai is sokszor meglepő mértékben nyilvá
nulnak meg. Mindezekről részletesen a tennészetbö1cselet tárgyal.

II. Az érzéki élet.

Bevezetés.

A lelki élet jelenségei élettani folyama
A lelki ,'elenségek osztályozása.

tok, olyanok, amelyek az őket létre-
hozó egyénben illetve alanyban meg is maradnak és számukra
bizonyos eddig nem bírt tökéletességet jelentenek.

Az életjelenségek kétfélek. Olyanok, amelyek nem öntuda
tosak, mint aminők a lenyészeti élet jelenségei; ezek az egyén és
a faj fenntartását szelgálják. Vannak azután olyan életjelenségek,
amelyek a megismert tárgyra irányulnak, ezek a lelki élet jelen
ségei. Ezeket az jellemzi, hogy tudatosak, egyéniek és azokat mi
magunk belsőleg, közvetlenül éljük át. A bölcselet a tenyészeti és
a lelki élet jelenségei között lényeges kűlőnbséget állít fel.

A lelki élet jelenségei, a skolasztikusok szerint, kétíélék, A
megismerés jelenségei, amelyek a tárgyakat felfogják és így adják
azokat vissza, továbbá a vágyódás jelenségei, amelyek a megis
mert tárgy elérésére törekszenek.

A megismerés lehet érzéki (látás, tapintás) és szellemi (fogal
mak, itéletek, következtetések). Az érzéki megismerés a tárgyakat
érzéki módon fogja fel, a szellemi megismerés a tárgyakat szel
lemi módon, fogalmakkal ismeri meg, és ismeretköre nemcsak
érzéki, hanem érzékfeletti, szellemi is. Hasonlóképen megkűlön-
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böztetünk érzéki és szellemi vágyódást aszerint, amint az az ér
zéki vagy a szellemi megismerés nyomán fakad és érzéki vagy
szellemire vonatkozik.

Az imént vázolt felosztást a skolasztikus bölcseleti iskolák
általánosan elfogadják.

Az ujabb bölcselők közül azonban egyesek, mint Komis
Gyula, Kant nyomán a megismerő és a vágyódó élet jelenségein
kívül, mint kűlőnálló lelki jelenséget veszik fel az érzelmeket
[Geíűhl], amelyek az egyén lelki állapotát tükröztetik vissza. A
lelki élet e hármas felosztását avval indokolják, hogy az érzel
mek, amelyekkel kapcsolatosan az egyén jól vagy rosszul érzi
magát, nem vezethetők vissza se a megismerő, se a törekvő élet
jelenségeire. Ezek tehát a lelki jelenségek három csoportját veszik
fel, a megismerést, a törekvést és az érzelmeket. A régi skolasz
tikus bölcseleti iskolákban az érzelmek a vágyódás jelenségei
sorába tartoztak. Mi az ujabb irányt helyesebbnek tartva külön
fejezetben ismertetjük az érzelmi élet jelenségeit.

A lélek a lelki jelenségek utolsó oka.
A lélek, Aristoteles szerint, a testtel

bíró élőlényekben az élet első principuma. HO "A testtel bíró élőlé
nyekben " (növény, állat, ember), azért, mert a lélek meghatáro
zásában is már lényeges viszonyt jelez a testhez, amelynek éltető
eleme. "Első" életelve, amennyiben a jelenségeknek közvetlen ala
nya és létrehozó oka, a skolasztikus bölcselők szerint, maga a
tehetség pl. az értelem vagy az akarat; a tehetség pedig a lélek
nek csak eszköze a lelki jelenségek létrehozásában.

Az embernek van lelke. Ha már a növényekben a tenyé
szeti élet jelenségei feltételezik az anyagnál magasabb életelvet,
akkor ezt ugyanazon oknál fogva az embernél is fel kell venni.
Es még inkább meg követelik e magasabb életelvet a tökéletesebb
életfolyamatok, mint aminő az érzéki és a szellemi élet.

Az ember lelke nemcsak lakik a testben, hanem vele ben
sőleg egyesül. A test és a lélek új, egységes állaggá és új ter
mészetté egyesül, amely azután az új életjelenségeknek lesz kiin
duló pontja.

Bár a lélek egész természete szerint arra van rendelve, hogy
a testtel egyesűljön, azért mégis szellemi, mert a benső egyesülés
dacára sem függ bensőleg azaz minden rnűkődésében és így léte
zésében is a testtől. A tenyészeti és az érzéki élet jelenségeiben
a lélek a testtől bensőleg függ; ezeket az élő anyag, a test és a
lélek hozzák létre. Nincs azonban benső függés a szellemi élet
jelenségeiben, mert ezek létrehozó alanya egyedül a lélek.

• "ToUTo, eP ;w,ueJ' Xltt (t;(j:tav6.u~:Ja )t(a JueJ'OÚ,ue9'a 7"ff!(,JTO';". De anima II. I ..
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A Iéi k I h I
· . A lélek tehetségei által hozza létre az

e e e segel. , I t' I ' k t A I' I k t ' t'e e Je ens ege e. e e a enyesze l

és az érzéki élet jelenségeit a testtel együtt, a szellemi élet jelen
ségeit pedig egyedül hozza létre. Az érzéki tehetségek a testben
és a lélekben, azaz az élő anyagban vannak; így az érző tehet
ség a lélek által éltetett érzékszervben van, az érző tehetség tehát
szervi tehetség. Ellenben a szellemi tehetségek, mint az értelem
és az akarat, csakis a lélekben vannak. Mindazonáltal még a szervi
tehetségeket is elsősorban a lélekre vonatkoztatjuk, mert azoknak
tulajdonképeni forrása nem az anyag, hanem a lélek.

A lélek e tehetségei, legalább is fogalmilag, kűlőnbőznek a lé
lek állagától ; úgy fogjuk fel ugyanis a tehetségeket, mint az élet
jelenségek közvetlen létrehozó alanyát, amellyel a lélek működik.

Régi vitás kérdés vajjon e tehetségek a valóságban is külön
böznek-e a lélek állagátol. A régiek Aristoteles és sz. Tamással
védték a valóságos különbőzöséget. Az ujabbkorú bölcselők azon
ban ezt elvetik, mert egyrészt ez nehezen érthető és másrészt,
mert erre szűkség csakugyan nincs.

I. Az érzet mibenléte.

Az érzet (sensatio) az a lelki tartalom, amely a lélekben a
szervezet ingereltetése folytán jön létre. Az érzet mint elvon! lelki
tartalom a valóságban nem fordul elő, hanem az rnindig a kül
világ ingerével kapcsolatos és így mindig valamely tárgyra vonatko
zik; és ezért az érzet a valóságban a szemlélet egyik eleme. Ama
képességet, amelynél fogva a lélekben az inger alapján érzet
keletkezik, érző képességnek vagy érzéknek (sensus) nevezzűk.
Az érzőképességnek azaz az érzéknek meg van a maga érzék
szeroe pl. a látás érzékszerve a szem. A szövettanilag jellemzően
felépített érzékszervben mint alanyban van az érző tehetség, amely
általa létrehozza az érzéki élet jelenségeit.

Az érző tehetségek, azaz az érzékek a megismerő tehetsé
gek sorába tartoznak. Az érzéki megismerő tehetségek kétfélék,

.vagy egyszerüen megismerők, amelyek a jelen valóságot fogják
fel, pl. a látás, vagy visszaidézök azaz felujítók, amelyek az át
élt érzeteket újítják fel, ilyen a képzelet és az emlékezet.

Az érzetek bennünk mint általunk létrehozott járulékok
jelennek meg. Kutatjuk az érzetnek a természetét és keressük az
érzet létrehozó okát, vajjon az a test vagy alélek, vagy pedig
mindkettö: az élő test.

Az érzetet nemcsak a test (I. rész.], nemcsak a lélek
egymagában (ll. rész.], hanem a test és a lélek, azaz az élö
test hozza létre, azért az érzék szervi, organikus tehetség.
(m. rész.]
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Az 1. rész azt állítja, hogy az érzetet nem pusztán az anyag
eroi hozzák létre, hanem azok létrehozásához szűkség van maga
sabb életelvre, a lélekre.

Testen értjük a test anyagát a maga jellegzetes tulajdonsá
gaival szemben az anyagtól lényegesen különböző lélekkel.

Ez a tétel a skolasztikus bölcselet egyik sarhtétele. Ennek
alapján állítható fel a lényeges különbség az érzéki és a szellemi
élet között és ezzel igazolható a test és a lélek között fennálló
benső egyesülés. Ez volt mindenkor a skolasztikusok általánosan
elfogadott tana Aristoteles és sz. Tamás nyomán. Kivétel e tekin
tetben sz. Agoston j szerinte az érzéki élet kizárólagos alanya a
lélek.

A tétel ellenfelei a materialisták, akik csak anyagót és anyagi
erőket engednek meg. Ez az anyagelvű irányzat már a legrégibb
időben, az ókorban is meg volt j képviselői voltak Democritos,
Epicurus és Lucretius. Európában a XVIII. században lendült
fel. A materialisták csakis az anyagot és az anyag erőit engedik
meg j ellenben az érzéki, sőt még a szellemi élet jelenségeit is,
kizárólag az anyaggal és az anyagi erőkkel magyarázzák. Ujabban
ezt az irányzatot másként fiziológiai iránynak is nevezik. Lénye
gében azonos vele a pszichofizikai irányzat, mely a lelki jelensé
geket oly szoros összefüggésbe hozza az anyagi változásokkal,
hogy azokat az anyag mintegy másodiagos megnyilatkozási mód
jának tekinti. Nem sokban különbözik e felfogástól ama szélsősé
ges kimondottan monista tan, mely szerint a fizikai és a lelki
jelenségek a valóságban azonosak és ugyanannak a valóságnak
csak kétféle megnyilatkozásai.

nA természettudomány a tünemények okát mondja meg, a lélektan
pedig a lelki jelenségeket vizsgálja és azokat a megfelelő idegrendszerbeli
folyamatokra vezeti vissza." Titchener: A textbook of Psychology § 9. 
nArra a következtetésre jutunk, hogy a lelki jelenségek összessége a lélek, a
psyché, a lelki jelenségek összessége a központi idegrendszer életfolyamatai
ból áll és igy a lelki jelenségek az anyagnak csak másodlagos megjelenései.
Az ideg és a lelki élet jelenségeinek törvényei azonosak, mindkettő egyfor
mán függ a központi idegrendszertől és azért arra a következtetésre kell
jutnunk, hogya lelki élet és az ideg-élet energiái azonosak." B/eu/er:
Zeitschrift für Psychologie 1914,39, 71. - nA lelki jelenségek bizonyos ener
giaformákhoz kapcsolódnak és akkor keletkeznek, amikor a központi ideg
rendszer kémiai energiái átalakulnak; ez a folyamat is az általános .energetí
kai törvények alatt áll; a lélektani törvényeket egyszerűen úgy magyarázzuk,
hogy kimutatj uk, miszerint azok az általános energetikai törvények sajátságos
esetei." Lehmann: Grundzüge der Psychophysiologie. Vorrede. - nA lélektani
és a fizikai törvények egymással általánosságban megegyeznek, a lelki ener
giák megmaradnak, átalakulnak és szétszóródnak ugyanazon törvények sze
rint, mint a fizikai ener~iák, ezért joggal állítjuk fel a lélektani energiák meg
maradásának törvényét es helyesen mondjuk, hogy az entropia törvény a
lelki életre nézve is fennáll." Heymans: Uder die Anwendbarkeit des Energie
begriffes in der Psychologie. 13. - nFeladatomul tűzöm ki a lélektani jelen
ségeket, amelyek előttünk oly változatosaknak tünnek föl, az idegek és az
idegközpontok ingereire és azoknak egymáshoz való kapcsolataira visszave
zetni." Exnet : Entwurf zu einer physiol. Erklatung der psychischen Erschei
nungen 3. - nAzért ajánlom, hogy az öntudatot az idegrendszerben megfi-
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gyelhető idegenergia egyik alakjának tekintsük." W. Ostwald Vorlesungen
über Naturphilosopie 393. - "Az ember testi és lelki jelenségei olyan viszony
ban vannak egymással, mint a kör homorú és domború oldala; ugyanaz és
mégis másnak látszik, aszerint, hogy honnan tekintjük azt." Fechner, Elemente
der Psychophysik 2. "Valamely lelki jelenség fiziológiai és lélektani leírása
különböző ugyan, de ezért lényegében azonos kifejezési és megjelenési módja
ugyannak a psychofizikai jelenségnek; ugyanaz belülről és kivülről nézve,
egész úgy, mint amikor ugyanazt a gondolatot két különféle nyelven fejezzük
ki." [odl: Psychologie. I. 98. - A való világ kétfélekép jelenik meg előttünk;
ha azt az érzékek fogják föl, akkor mint anyagi világot fogjuk fel, ha pedig
öntudatunk által jelenik meg lelki világunkban, akkor mint lelki világ tűnik
fel előttünk." Paulsen: Ethik I. 219. - "A pszichikai világ a fizikai és a
kémiai jelenségeknek csak belső része, belső arculata." Taine: De I' intelli
gence IV. 4.

A második részben azt állítj UK, hogy a test azaz az egyes
szervek is létrehozzák, legalább részben, az egyes érzeteket. A
régiek közül Piátó és az ő nyomán sz. Agoston ezt nem fogadta
el. Szerintük az érzetek létrehozó oka csakis a lélek. Hasonlóké
pen vélekedett Descartes is. Szerinte a lélek az agyvelőben a to
bozmirigyben székel, itt fogja fel a kűlső érzékszervek közvetíté
sével a kűlvilág benyomásait, de úgy, hogy az érzéki és a szel
lemi élet jelenségeit a lélek egymaga hozza létre; ebben a szel
lemi tevékenységben áll a lélek lényege.

A medernek közül sokan azt tartják, hogya lelki jelensé
gek, minthogy azok egyszerűek, csak a lélekben vannak meg. Az
emberben két különálló rész van, a test, amely az érzéki benyo
másokat felfogja és a lélek, amely érez. Igy pl. Bergson "A test
a lélek számára pusztán csakis a cselekvés eszköze. Semmikép
sem szolgál arra, hogy előkészítse a képzetet és még kevésbbé,
hogy azt kifejezésre juttassa." Matiere et Memoire 251. Egyesek
szerint a test közvetve közreműködik ugyan az érzetek keletke
zésénéi, úgy azonban, hogy azok létrehozója kizárólag a lélek.

A skolasztikusok általánosan elfogadott tanától eltérnek Bal
mes és Palmieri j szerintük az érzetek keletkezésénél kőzrernű
ködik ugyan a test és a lélek, úgy azonban, hogy a létrehozó ok
egyedül a lélek, a test pedig ennek csak belső feltétele; eszerint
az érzet nem kiterjedt, hanem csak egyszerű és csak a lélekben
van meg. Palmieri, Inst. phil. II. c. 2.

1. Ha az érzetek csak a testben vol
nának és így azokat csakis a lélek hoz

ná létre, akkor nem lehetnének lényegesen magasabbrendűek az
anyagi hatásoknál, a mozgás, az elektromos és kémiai változások
nál. Már pedig lényegesen különböznek tőlük, ami mindenki előtt
világos, mert az érzetek és az anyagi elváltozások ellentétes tu
lajdonságuak ; az anyagi folyamatokat kűlsö érzékeinkkel láthatjuk,
tapinthatjuk, reájuk külsökép hathatunk, azokat megváltoztathatjuk.
mindez pedig az érzeteknél nem valósítható meg.

2. Érzeteink az öntudat tanusága szerint térbeli kiterjedésű
ek, azok testünk kűlönbőző helyein és különbőzö időben vannak,
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és mégis azokat ugyanaz az alany, t. i. az "én" egységesíti. Már
pedig ez csak úgy lehetséges, ha az érzetek legalább részleges
alanya a lélek, amely mint egyszerű szellemi állag mindenütt, a
test minden részében megvan és így összes érzeteinket egysége
síti, Ha a test volna az érzetek kizárólagos alanya, akkor nem
volna összes érzeteinket egységesítő, azonos alany, mert az anyag
folytonosan változik.

3. A tenyészeti élet jelenségeit nemcsak az anyag, hanem a
magasabbrangú életelv is hozza létre. Ugyanaz mondandó tehát
még több joggal az érzéki élet jelenségeire is, mert azok az
előbbieknél nagyobbfokú tökéletességet jelentenek.

1. Egyes érzeteink mint aminő a ta
pintás-, a meleg-, az íz-, helyzet-és

mozgás érzetek, mint testi érzetek, a testet jellemző tulajdonságok
kal jelennek meg előttünk, mert azok az öntudat tanusága szerint,
térbeli kiterjedésűek, egymástól távol állanak stb. Ez pedig csak
úgy lehetséges, ha az érzetek nemcsak a lélekben, hanem a test
ben is vannak, mert ha kizárólag a lélekben lennének, akkor szel
lemi tulajdonságokkal kellene rendelkezniök.

2. Az érzetek közvetlenül függnek az idegektöl és az idegek
fiziológiai elváitozásaitól. Az érzetek minősége, tartama és erős
sége az idegingerektől fűgg, egyes érzetek rnegszűnnek, ha bizo
nyos idegek megsérülnek. a vérkeringés, a hideg, a fagyasztás, az
altatószerek, a test érzékenységet nagyban befolyásolják, sőt meg
is szüntethetik. Mindez pedig nem volna érthető, ha az érzetek
kizárólag a lélekben lennének.

3. Végül, ha az érzetek csakis a lélekben lennének, mint az
értelem jelenségei, akkor már nem lehetne lényeges kűlőnbséget
vonni az érzéki és a szellemi élet jelenségei közé. Ezzel pedig a
keresztény bölcselet egyik alaptétele dőlne meg.

Az érzeteket a test és a lélek mint egy
séges elv hozza létre, és pedig nem

mindig az egész test, hanem legtöbbször a test különféle szervei,
az agy, a szem stb. Eszerint tehát az érzék szeroi, azaz organi
kus tehetség, mely a test egyes szerveiben van meg. Az érzetek
távolabbi létrehozó oka az érzékszerv, a közvetlen ok az érzék,
azaz az érző tehetség. (Sz. Tamás 1. q. 75 a. 5.) Az érzék rnint
hogy kiterjedt érzékszervben van, azért maga is térbelileg kiter
jedt és rninthogy az érzékszerv anyagi, azért az érzék is anyagi
tehetség; azonban nem kizárólag anyagi mint pl. a nehézségi vagy
a vonzási erő.

Az értelem és az akarat, minthogy azok a lélekben vannak,
a halál után is megmaradnak a lélekben, ellenben az érzéki te
hetség a lélekben csak képességileg marad meg oly értelemben,
hogy ha a lélek ismét egyesül a testtel, akkor az érző tehetség
az élő testben ismét meglesz. Az érzet tehát mibennünk kiter-
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jedt járulék, ellenben a szellemi élet jelenségei a lélekben levő
szellemi járulékok.

Az érző tehetség szerve az idegrend
szer, elsősorban a központi idegrend

szer és pedig ennek legfőbb szerve az agykéreg. A tapasztalat
igazolja, hogy az érzetek létrejöttében az agykéregnek van legfőbb
része; ha ez megsérül, akkor az érzetek is kiesnek. Azt is meg
állapítottak, hogy az elemi érzetek az agy bizonyos részeihez, az
u. n. "érző központokhoz" vannak kötve; a bonyolultabb érzetek
azonban több érző központtól függnek. Igazolást nyert, hogy az
agy felső része a tapintás és a rnozgás, a halántéki rész a hallás,
a nyakszirti rész a látás, a homloki rész a szaglás és az ízlelés
érzeteinek létrehozásában közreműködnek,úgy azonban, hogy ha
ezek a részek megsérűlnének, akkor munkájukat a szomszédos
részek is átvehetik. A képzelet és az emlékezet több elemi érzet
ből tevődik össze és így azoknál az agynak több része működik
közre : itt is az egyik rész a másik rész működését pótolhatja.

II. A megismerő érzékek.

Az újabbkori lélektan az érzékeket megismerő és felújító
(visszaidéző) érzékekre osztja fel. A megismerő érzékek a reánk
ható benyomásokat fogják fel és mint jelenlevőt adják vissza;
ezek a látás-, hallás-, szaglás-, ízlelés-, tapintás-, hő-, fájdalom-,
mozgás- és életérzékek. A visszaidéző érzékek a már átélt érzete
ket újít ják fel; ezek a képzelet és az emlékezet.

A megismerő érzékek két csoportra oszthatók. Lehetnek kül
sők, amelyek a kűlvilágnak az érzőszervek idegvégződéseire ható
ingereit fogják fel, ezek a látás, hallás, szaglás, ízlelés és a tapintás.
Lehetnek továbbá belső érzékek, amelyek a test belsejében le
játszódó életfolyamatok idegingerületeit fogják fel, ezek a hő-, a
íájdalom-, a rnozgás- és az életérzékek.

l. Az érzet keletkezése.

Az inger a tárgynak érzékeinkre gyakorolt ama behatása,
amelynek nyomán a lélekben az érzet, azaz a tárgy lelki képe
keletkezik.

Az érzet létrejöttéhez feltétlenül szűkséges az inger. Érzéke
inknek ugyanis nem őnrnaguktól, nem természetűkből kifolyólag
vannak mindig ily meghatározott érzeteik, hanem azok csak érző
tehetségek, amelyeknek működését a leülvilág ingereinek kell meg
indítani és meghatározni. Ezek az ingerek a tárgyról jönnek, és
ezek indítják meg és határozzák meg az érző tehetségek műkődé
sét az érzetek létrehozására.

3
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Az érzet nem azonos a tárgyról jövő inger puszta befogadá
sával. A materialisták ugyan ezt azonosítják, de helytelenül, mert
az érzet nem csak a tárgy ingerének merő felvétele, hanem ennél
több, magasabbrendű lelki jelenség, a tárgy lelki képének vissza
tükröződése. A skolasztikusok szerint az érzékek ugyan passzív
tehetségek, de csak oly értelemben, hogy az érzetek létrehoza
talában előzőleg a kűlvilág ingereire szorulnak.

Az érzet keletkezésénél két ingerre
van feltétlenül szűkség, Az egyik a

fizikai inger, amely a kűlvilágnak az érzékszervekre ható fizikai
folyamataiból áll, pl. nyomás, levegő- vagy éter-rezgés. A másik
a fiziológiai inger, vagy az ingerület, amely az érzékszervekben
a fizikai ingerekkel kapcsolatosan létrejött fizikai vagy kémiai el
változásokban áll; pl. az éter-rezgések által az ideghártyán létesí
tett kémiai elváltozások. Ez az ingerület az idegeken át elvezető
dik az agyba és mi ezekkel a fiziológiai jelenségekkel kapcsolato
san lelki jelenségeket, érzeteket hozunk létre. Az érzet azonban
nem azonosítható az ingerűlettel, mert ez kémiai és fizikai elválto
zás, ellenben az érzet magasabbrendű lelki jelenség.

Mindama bonyolult folyamatokról, amelyek az inger felvétele
és a tulajdonképeni érzet létrejötte között lejátszódnak, amikor a
fiziológiai elváltozásokkal kapcsolatban létrejönnek a lelki jelensé
gek, úgy a fiziológusok, mint a pszichológusok bevallása szerint,
biztosat nem mondhatunk.

A fizikai ingerek körében kétféle ingert különböztetünk meg.
Először sajátos specifikus ingereket. az egyes érzékszervek jelleg
zetes ingereit, amelyeket csakis meghatározott érzékszervek fog
hatnak fel, ilyen sajátos inger a hang számára a levegőhullám és
a látás számára az éterrezgés. Ezenkívül vannak még az u. n.
közös ingerek, amelyek több érzékszervben válthatnak ki ingerüle
tet, így az elektromosság a szemben a fény, a fülben a hang, a
nyelvben pedig az íz érzetét hozza létre.

A tapasztalat igazolja, hogy az inger felvétele és az érzet
között bizonyos idő mulik el. Ezt az időt, amely alatt az ingerület
az érzékszervekből eljut az agyhoz és ott létrehozza az érzetet,
fiziológiai időnek hívjuk, ez kb. J/j_Jf; mp.

,
A skolasztikusok a fizikai és fiziológiai ingeren kivül felvesznek még egy

harmadik pszichológiai, lelki ingert is, amelyet "species impressa"-nak hivnak. E
járulék természetű speciest a tárgy az érző tehetségben a fiziológiai inger útján
hozza létre: ennek révén az érző tehetség a tárggyal mintegy egyesü!. A lélek evvel
a lelki ingerrel és az érző tehetséggel együtt hozza létre az érzetet, a tárgynak
tulajdonképeni lelki képét. Igya hanghullám a halló tehetségben bizonyos lelki
ingert vált ki és a lélek e lelki ingert befogadó halló tehetséggel együtt hozza
létre a hallás érzetét. A skolasztikusok szerint ugyanis az érzet létrejöttéhez
nem elegendő a fiziológiai inger, minthogy az anyagi természetű, hanem szük
ség van egy lelki természetű és érző tehetségben felfogott ingerre, mert csak
így lesz alkalmas a lélek az érző tehetséggel kapcsolatban az érzet létrehozá
sára. A régiek néha még azt is mondották, hogy a tárgyakról képek jönnek
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az érzékekbe. Ez azonban természetesen csak képletesen vehetö, mert a tár
gyakról nem valóságos képek, hanem csak ingerek jöhetnek az érzékszervekbe.

A régi skolasztikusok e tanát egyesek még most is tartják. Általában
azonban elvetik és helyesen, mert a fiziológiai inger, jóllehet az anyagi és a
testben van, azért mégis, a léleknek a testtel való benső egyesülese miatt,
elegendöképen befolyásolhatja a lelket az érzet létrehozásában.

A skolasztikusok Aristotelessel föltételezték, hogy az összes
érzetek a tárgyak igazi képei és azokat úgy adják vissza, amint
azok a valóságban léteznek. Ez azonban legalább is egyes érze
tekre nézve nem áll, mert a rneleg, az íz és a szag a kűlvilág
tárgyai által felidézett alanyi érzetek, amelyek mint ilyenek tőlünk
függetlenül nem léteznek. Mind ezeknek bővebb tárgyalása azon
ban az ismeretelmélet feladata.

Az érzetek erősség szempontjábólAz inger és az érzel viszonya.
különböznek egymástól, ugyanaz a szín

lehet világosabb és sötétebb, ugyanaz a hang- vagy. ízérzet lehet
gyengébb vagy erősebb. Az érzeteknek ez az erőssége az inger
erősségétől függ.

Megkülönböztetjük az ingereknél az inger-felvétel két szélső
határát, az inger-küszöböt és az inger-tetőpontot. Az inger-hiiszo
bön értjük azt a legkisebb ingert, amely a minimális érzetet váltja
ki. Ezen alul az inger, ha meg is van, érzetet nem vált ki, pl. a
túl halk beszéd. Az inger-tetőpont az a legnagyobb inger, amely
az emberben a maximális érzetet kelti fel. Ezentúl bármiként növe
kedik az inger, az érzet erőssége nem lesz nagyobb, hanem eset
leg érzékszervünk tönkremegy. A természet bölcs berendezése szabta
meg az ingerek e két határát, különben az élet elviselhetetlen lenne,
mert akkor a túl kicsi ingerek a lelket állandóan izgatnák és vi
szont a túl erős ingerek az embert megőrjítenék.

A két ingerhatár közti kűlőnbség adja meg az illető egyén
érzéhenységéi. Mennél nagyobb az inger-kűszöb és az inger-tető
pont közti kűlőnbség, annál érzékenyebbek vagyunk. Az érzékeny
ség az egyes egyéneknél és az egyes érzékekben különböző lehet.
Az érzékenység a gyakorlat által növelhető és főképen a vad
népeknél igen nagy szokott lenni. Az érzékenység függ továbbá
a külső körülményektől is, így a test fáradsága csökkenti, míg
a figyelem és az idegizgalom növeli azt. Az érzékenység egyes
betegségekben vagy hipnotikus állapotban nagy mértékben fokozód
hatik (hyperaesthesia), máskor meg teljesen meg is szünhetik
(anaesthesia).

A két inger-határon belül az inger- és az érzeterősség között
meghatározott viszony áll fenn; mennél nagyobb az inger, annál
nagyobb mértékben kell azt növelni, hogy az érzet erőssége is meg
felelő mértékben növekedjék. Két gyertya mellett a harmadik
gyertya érezhetően nagyobb világosságot ad, az azonban nem lesz
meg, ha azt száz gyertyafényhez adjuk; a csillagok éjjel tündököl-

3·



Pszicholizika.

Az érzelminílség oka.

36

nek, nappal azonban nem láthatók, mert fényerősségük a napfény
hez viszonyítva elenyészően csekély; a halk beszédet meghalljuk
csendes helyen, de nem az utcai lármában.

Az inger és az érzet erőssége közti viszonyt a Wéber-féle
törvény határozza meg: az ingertobblet, amely az érzetek erősség i
skálájában egy fokkal nagyobb érzetet tud kiváltani, az egyes érze
teknél mindig állandó. Az inger-növekedés e viszonyszáma a tapasz
talatból állapítandó meg; ez a látás érzeténél 1/5, a hallás érzet
nél 1/8, a súly érzeténél 1/3; ennyivel kell növeini az ingert, hogy
az érzetben is egy fokkal nagyobb erősséget kapjunk. Ez a tör
vény azonban csak a közepes ingerekre nézve áll; nem érvényes
a túl csekély és túl nagy ingerekre, úgy szintén nem áll fenn az
ízlés és a szaglás érzeteire sem.

Wéber törvényét Fechner matematikai alakban így szővegezi:
az érzet erőssége az inger növekedésének logaritmusa szerini növek
szik. E törvény feltételezi, hogy az érezhető érzet-növekedés az
érzet-erősség különböző fokain egyenlő mértékben, t. i. az inger
logaritmusa szerint, növekszik. Ezt azonban sokan az egyes érze
tekre pl. a súly-érzetekre nézve kétségbe vonják.

A pszichofizika a fizikai és a lelki jelen
ségek, főkép az érzet és az inger közt

fennálló összefüggést kutatja és e törvényszerüség szemelőtt tartá
sával a fizikai jelenségek változásaiból a lelki jelenségek változá
saira matematikai pontossággal akar következtetni. Fechner, a
pszichofizika megalapítója. azt remélte, hogy ennek az új tudomány
ágnak segítségével a lelki élet jelenségeit is éppúgy, mint a fizikai
jelenségeket, mennyiségileg lehet maid mérni. Igy akarta mindenek
előtt az érzet erősségét mérni az inger erősségének logaritmusa
szerint. E reménységek azonban nem váltak valóra, mert a lelki
jelenségek, miként azt a bevezetésben láttuk, csak nagyon szűk
határok közt mérhetők.

Az érzeteket a minőség szerint osztá
lyozzuk és az érzékszervek alapján fel

osztjuk a látás-, hallás-, szaglás-, ízlés-, tapintás-, hő-, íájdalom-,
rnozgás- és életérzetekre. Ezek az elemi érzetek közelebbről le nem
írhatok, mert azokat kinek-kinek saját lelki élményei alapján kell
megismernie.

"Az érzetek e miniisége elsősorban az érzékszervek sajátos
erejétől függ." (Joh. Müller 1826.) Igaz ugyan, hogy az érzékek
nek rendszerint meghatározott ingereik vannak, azért mégis az
érzetminőség végső oka nem az ingerekben keresendő, mert ugyan
az az inger több érzékre is hathat és mégis különböző érzetet
vált ki. A mechanikai inger a szemben a látás-, a fülben a hallás,
a bőrben a fájdalom érzetét válthatja ki. Hasonlóképen az elek
tromosság is az egyes érzékszervekben is különböző érzetet hoz
létre. Végső elemzésben az ingerek minőségének alapja nem a
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különböző ingerekben, hanem az érzékszervek jellegzetes termé
szetében, sajátos erejében, specifikus energiájában keresendő. A
különböző szerkezetü érzékszervek a felvett ingereket sajátos in
gerré módosítják és így továbbítják az idegközpontba. Az érzék
szervek jellegzetes energiája tehát az érzékek ama tulajdonsága,
melynél fogva azok a reájuk ható ingerek behatása alatt mindig
a reájuk jellemző érzetet hozzák létre. Bár így az érzékszervek
többféle ingert is felfoghatnak. azért mégsem kell hinni, hogy
azok bármely ingert egyformán foghatnak fel. Az egyes érzékek
elsősorban sajátos ingereik felfogására vannak berendezve, másféle
ingereket vagy egyáltalán nem, vagy csak tökéletlenül fognak fel.

Egyesek ugyanazon érzéken belül is kűlőnbőző jellegzetes
erőket vesznek fel, így pl. azt tartják, hogya szem más és más
részei fogják fel a különböző szineket. Ez a megállapítás a hallás
és a hő-érzékre nézve valószínü, a többi érzékre nézve azon
ban még igazolásra szorul.

2. A látás.

A látás szerve a szem, a fényképező
géphez hasonlít. Három hártyás réteg

ből áll. A külső réteg a fehér inhártya, amely elől kidomborodva
alkotja az átlátszó szaruhártyát. Az inhártyán belül van a vérerek
kel átjárt érhártya, amelynek folytatása elől a szem színét meg-

13. A szem.
1. inhártya - 2. szaruhártya - 3. érhártya - 4. szivárványhártya - 5. ideg
hártya - 6. 7. a szemesamokai - 8. pupilla - 9. lencse - 10. üvegnedv

- 13. látóideg - 14. sárgafolt.
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határozó szivárványhártya, az iris. A szivárványhártya közepén
van az összehúzható és kitágítható szembogár, amely csekély fényre
kitágul, erős fényre összehúzódik. A harmadik réteg az ideghár
tya, a retina, amely voltaképen a látóideg szétterűlése, félmillió
idegszállal. A szem belsejében három fénytörő közeg van, a szem
lencse, az üvegtest és a szemnedv.

Az idegszálak csapokban vagy pálcikákban végződnek; ezek
a tulajdonképeni fény- és szinérző részek. A retinán kb. 120 mil

lió pálcika és 3 millió csap van.
Legnagyobb érzékenységű a reti
nának ugynevezett sárgafoltja, a
világos-látás helye és a kép csak
akkor éles, ha az a sárgafoltra
esik. A látás érzete a csapokon
és a pálcikékon jön létre, ama
kémiai folyamatok utján, amelye
ket ott a fény létrehoz. Ugyanis
a csapokat és a pálcikákat az
u. n. látó bíbor festőanyagborítja,
amelyben a fény hatására meg
indult kémiai változások hozzák
létre a fény- és a színérzeteket.

14. Az ideghártya.
a.) b.) pálcikák és csapocskák
c.) d.) a hozzájuk tartozó látósejtek
- e.) f.) a velük összefüggésben
levő kétsarkú sejtek - g.) h. i.) j.)
k.) idegducsejtek - ezekkel egye-

sülnek a látóideg rostjai.

nak, mig a pálcikák az esti

Az újabb felfogás szerint a pál
cikák a fény-, a csapok aszinérzetek
felfogására valók. A fény behatása alatt
a pálcikákon létrehozott kémiai hatás
a fényérzetet kelti, mig a csapocskák
hasonló elváltozásai a szinérzeteket
hozzák létre. Más elmélet szerint a
csapok a nappali fény felvételére szolgáI

homályban, csekély fénynél rnűködnek,

A látás, A szem három fénytörő közege mint
egy gyűjtő-lencse működik. A látás

úgy jön létre, hogy a tárgyról jövő fénysugarak a három fény
törő közegen. a lencsén, a szemnedven és az űvegen keresztűl
menve megtörnek és a tárgynak fordított kisebbített képét vetítik
az ideghártyára, E kép ingerli a látóideg végződéseit és evvel
kapcsolatban az agyban a látómezőt, ahol a látás érzetét kelti.
Elesen csak akkor látunk, ha a fénysugarak összpontosítva a sárga
foltra esnek. A szemnek a tárgy távolságához kell alkalmazkod
nia, hogy a kép mindig az említett helyre essék. Ha a szemlencse
elveszti ez alkalmazkodó képességet, akkor beáll a közellátás
vagy a messzelátás. A rövidlátónál a kép a retina .előtt, a messze
látónál a retina mögőtt keletkezik; az előbbi esetben szórólencsére,
az utóbbiban gyűjtőlencsére van szűkség. Az alkalmazkodásnak
két határa van; a legtávolabbi pont a végtelenben van, a legkö
zelebbi pont kb. 15 cm; a tisztalátás távolsága kb. 25 cm.



A színek

A színkeatraszt.
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A látásnak tulajdonképeni tárgya a
szín és a fény. Nemcsak a fényt, ha

nem a színeket is látjuk. Minden tárgy olyan színü, amilyen szí
neket az visszaver. A távolság és a nagyság ismerete már nem a
szem feladata; ezt tanulás útján sajátítjuk el. A régiek szerint a
fény különbözik a színtől, Jelenleg azonban, helyesebben, úgy
vélik, hogya szín csak módosult fény. A számtalan elképzelhető
színárnyalat közül az alapszinek : a vörös és a sárga, a zöld és a
kék (spektrum szinei), továbbá a fehér és a fekete szín (semleges
szinek).

A színek egymástól különbözhetnek minöség, világosság és
teltség tekintetében. A színek miniiségén a szivárvány szineinek
kűlőnbőzöségét értjük; ez az éterrezgések hullámhosszától függ
(vörös 750, sárga 580, zöld 500, kék 480 flfl). A színek világosságán
a fehér színnel való több kevesebb hasonlóságot értünk; ezt az
éterrezgések erőssége, kilengése határozza meg. A színek teltsége
azt jelenti, hogy a szín jellegzetes szinét mily tökéletesen bírja;
ezt az éterhullámok tisztasága, keveretlensége adja. Ha többféle
hosszúságú hullámok keverednek, akkor a szín veszít teltségéből.

A színek közül egyesek elemi-, vagyalapszínek, amelyeket még a
gondolati elemzés sem tud elemi bb színekre szétszedni; ezek a fehér
fekete, vörös-zöld, sárga-kék. A többi szinek keverék-szinek,

Aszinek fízikailag kevertek, ha különböző szinek keveredéséből jöttek
létre. Ily értelemben a fehér szín is kevert, mert az a szivárványszinek keve
redéséböl keletkezett. A látásnak ugyanis az a sajátossága, hogy ha több
színérzet éri egyszerre, akkor azokat mint egy színérzetet fogja fel. Lélek
tanilag azok a szinek kevertek, amelyeket az értelem elemzése több szinre
tud szétszedni; ily értelemben a szürke szín kevert szín, mert az fehér és
fekete színre bontható szét.

Ha két szín szürke vagy fehér színt hoz létre, akkor azokat kiegészítő
színeknek nevezzük; ilyenek a vörös és a zöld, a sárga és a kék. A vörös,
a zöld és ibolya-szinek keverese által bármely tetszésszerinti szín előállítható.

Szürke lap világos alapon sötétebb
nek látszik, mint feketén. A kiegészítő

szinek egymás mellé helyezve növelik egymásnak teltségét, Alta
lános törvény tehát az, hogya szín más szín szornszédságában
az ellentétes szín közti kűlőnbséget kiegyenlíteni törekszik és
azért erősebb színben tünik fel. Az ellentétes színek pedig a fe
hér és a fekete, továbbá a kiegészítő színek. A szín kontraszt
nagyban elősegíti az illető szín kidomborítását; alkalmazása a
színdekorációknál van. A kontraszt ielenségét Brewster és Hering
nyomán úgy magyarázzák, hogy az ideghártya. bizonyos részének I
izgatása csökkenti a szomszédos helyek érzékenységet ugyanazon
színre nézve, ellenben növeli az érzékenységet az ellentétes színre
nézve.

Utóképek.

utóképeket. Ha vörös

Nagyon erős fényhatások hosszabb ideig
is eltartanak és ezek hozzák létre az

színt erősen nézünk, majd szemünket hir-



Az alkalmazkodás.

A színvakság.

A kél szemmel való látás.
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telen elfordítva a falra tekintünk, akkor ott annak kiegeszítő szi
nét látjuk. Erős fénybe tekintve a fény hatását még akkor is
érezzük, amikor szemünket már becsuktuk. A fiziológusok az
utóképek jelenséget úgy magyarázzák, hogy az előző érzet a reti
nának ingerelt helyén az érzékenységet erre a színre nézve csök
kentette, ellenben az ellenkező színre nézve növelte.

Ugyanazoknak az ingereknek hosszabb
behatása alatt a fényérzetek nem tartják

meg eredeti jellegüket, hanem lassan megváltoznak. Sötét helyre
érve eleinte semmit se látunk, később azonban a szem már a
tárgyak körvonalait is látja. Hasonlóképen alkalmazkodik a szem
akkor is, amikor sötét helyről nagy Iényességű helyre rnegyűnk.

Egyesek bizonyos színeket nem fognak
fel, mert színrendszerük nem teljes.

Ez a daltonizmus, színvakság, mely rendesen női ágon.örökJött
sajátság. Leggyakoribb a vörös és a zöld színtévesztők esete j

ezeknek színrendszere csak sárga és kék színből áll. Ritkább a
sárga és kék színtévesztés j itt a színrendszer vörös és zöld szín
ből áll. Vannak olyanok is, akik teljesen színvakok, akiknek egy
általán nincs színérzetük ; ezek a világot szürkének látják, csak
világossági árnyalatkűlönbséggel.

A pszichologusok a színérzet keletkezésének
A színérzetek keleLkezése. magyarázatára több elméletet állitottak fel.

jung és Helmholtz szerint a szemben három
féle idegvégződés van; egy a vörös, egy a zöld és egy az ibolya szin felfogá
sára. Tudvalevő, hogy a fizika e három alapszint veszi fel, mert a többi szi
nek ezeknek keverékébőlállithatok elő. A vörös szín-ideget a nagy hullámhosszú
ságú sugarak, a zöldet a közepes, az ibolyát a rövid hullámú sugarak izgat
ják. Igy jön létre a három alapszin-érzet. A fehér szín mind a három ideg
izgatása útján keletkezik. A többi szinérzetek ezeknek keveréséből származ
nak, igy pl. a sárga szin a vörös és a zöld ideg izgatása folytán jön létre.
A fel nem fogott szineknek megfelelő idegek hiányzanak. A fekete szin, nem
szín, hanem a színinger teljes hiánya. Ez az elmélet a daltonizmust úgy
magyarázza, hogya fel nem fogott szineknek megfelelő idegszálak az illetők
nél hiányzanak.

Hering és Müller az ideghártyán három színérzö anyagot vesz fel.
Egyet a fehér-fekete, egyet a vörös-zöld és egyet a sárga-kék szín számára.
A sziningerek ezekben a szín-anyagokban kémiai, bontó vagy építő jellegű
folyamatokat idéznek elő. A bontó folyamatok létrehozzák a fehér, a vörös,
és a sárga színt; az építő folyamatok pedig a fekete, a zöld és a kék szin
érzetet. A többi különböző szinérzetek ezeknek egyesüléséből és kiegyenlíté-

...séből ,származnak; Ez ~z elmélet .~ .~altonizm.~st a ,megfelel?, színérz~. ~ny~g
hiányaval magyarazza, Igy pl. a voros és a zöld színtévesztőkben a voros es
a zöld szin felfogására hivatott színérzö anyag hiányzik.

Bár a két szemben két kép keletkezik,
azért mégis csak egy tárgvat látunk

velük, mert a két kép az egymásnak megfelelő idegeket ingerli
és így azok egymással találkozva egyszerre közös ingert vezetnek
az agyba. Azért úgy látunk, mintha homlokunk közepén ciklopsz-
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szemünk volna. Ha azonban egyik szemgolyónkra gyenge nyomást
gyakorolunk, akkor a látás kettős, mert a tárgy képei nem az
egymásnak megfelelő helyre esnek. Ha két ujjunkat egymás mögé
helyezzük és azokat mereven nézzük, ha az elsőt közelítjük,
akkor a másik ujj kettősnek látszik, ha pedig a távolabbit nézzük,
akkor a közelebbi látszik kettősnek. Ennek az az oka, hogy a
sugarak a két szemben a retina nem egymásnak megfelelő helyére
esnek.

Bár a retinán alkotott kép egy sikban van, mégis vele a
tárgyakat a térben látjuk. A tárgy térbeli szemlelete onnan van,
hogy a tárgynak a jobb és a bal szemmel alkotott képe egymás
tól eltérő és e két képből tevődik össze a tárgy térbeli képe.
Ha valamelyik tárgvat előbb a jobb szemmel, majd a bal szem
mel tekintjük, a kép nem lesz azonos.

A tárgynak a retinán alkotott képe fordított. Hogy mégis a
fordított kép dacára a tárgyakat egyenesen látjuk, az onnét van,
mert a kép hatását önkénytelenül, a természet berendezéséből
kifolyólag, a sugarak irányában keressük. Nem az ideghártyán
levő képet ismerjük meg, hanem általuk közvetlenül magukat a
tárgyakat. Mások szerint azonban a testek egyenes látása hosszú
tapasztalat eredménye.

Jóllehet a retinán alkotott kép a szemgolyó mozgása kö
vetkeztében folytonosan változik, azért mégis a tárgyakat a csekély
szemmozgás dacára is nyugvó helyzetben látjuk. Valószinűleg a
lassú tapasztalat eredményezi e csekély eltolódások kiegyenlítéset.
A szokatlan eltolódást azonban nem egyenlítjük ki; ha a szem
golyót gyenge nyomkodással mozgatjuk, akkor a tárgyak is mo
zogni látszanak.

3. A hallás.

.~

15. Corti-szerv.
Mb) alaphártya - A) Corti-ív
N) hallóidegrostok - C) Corti

sejtek.

A hallás szerve.
A hallás szerve a fül. A fül három
részből áll. A külsőrész, amely a kagy

lóból és hangjáratból áll, a középső résszel a dobhártya révén
közlekedik. A középső részben
van a dobüreg a három halló
csontocskával ; ez is hártya útján
közlekedik a belső résszel, a
labirintussal. Ennek részei az
előcsarnok, a három félkörös ív
járat és a hallás szempontjából
legfontosabb rész a csiga. A belső
fül folyadékkal, a fülvízzel van
kitöltve. A csiga közepén csava
rodott hártya van, ezen van
15-20.000 kifeszített rost, a Corti
féle szálak, amelyek az agyból
jövő idegekkel vannak összeköttetésben. Helmholtz elmélete sze
rint a Corti-féle szálak a különféle hangoknak megfelelőleg van-
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16. A fül.
l. 2. fülkagyló - 3. külső hallójárat - 4. dobhártya 

5. dobüreg - 6. labirintus - 7. Eustach-cső.

nak mintegy
felhangolva;
az egyes ideg
szálakat csak
meghatározott
hullámok hoz
zák rezgésbe.
Ez a beren
dezés teszi le
hetővé, hogy
az egyszerre
felfogott kű
lönböző han
gokat is egy
mástól megkü
lőnbőztethes

sük. A mély
hangokathosz
szú és vastag,
a magas han
gokat rövid és
vékony ideg

szálak közvetítik. Ha egyes idegszálak megsérülnek. akkor a ne
kik megfelelő hangokat nem fogjuk fel.

17. Hallócsontocskák.
I. dobhártya - 2-4. kalapács - 5 -7. üllő
- 8. kengyel -- 9. a labirintus előcsarnoka
- 10. kerek ablak - 11-13. félkörös iv-

járatok - 14. csiga.

A hang úgy jön létre, hogy a hangzó
test rezgései által keltett levegő-hullá

mok a Iűlkagylóba, majd
a dobhártya és a halló
csontocskák közvetítésé
vel a fül belső részébe,
a labirintusba jönnek. Az
itt levő fülvíz a rezgé
sek következtében szin
tén rnozgásba jön. Az
inger ennek közvetítésé
vel jut el a Corti-féle
szálakhoz és velük kap
csolatos hallóidegvégző

désekhez. melyek azt az
agykéregbe vezetik, ahol
a hangérzetet keltik.

A hangérzel.

A ha A hallás tárgya
ag. egyedül a hang.

A hang irányának és tá
volságának ismerete inkább a tapasztalat eredménye.

A hangokat zörejre és tulajdonképeni hangokra osztjuk fel;
az előbbiek szabálytalan, az utóbbiak szabályos rezgésekből te-
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vődnek össze. A hangok rendszerint különféle hangokból. egy
alap és számtalan mellék u. n. felhangokból állanak.

A hangoknál megkülönböztetjük a hang erősségét, magassá
gát és minőségét. A hang erőssége a hang ama tulajdonsága, mely
nél fogva ugyanaz a hang erősebben vagy gyengébben hangzik;
ezt a rezgések erőssége, azaz kilengése határozza meg. A hang
magasságán az egy mp, alatt hallható rezgesek számát értjük i an
nál magasabb a hang, mennél nagyobb a rezgések száma. Az
egyforma erősségű, de különböző magasságú hangok között rnin
dig a magasabb az erősebb, ezért hallatszik ki a szoprán az ének
karból. A hang szinezete a hang ama tulajdonsága, amelynél fogva
ugyanazon magasságú és ugyanazon erősségű hangok kűlönbözö
minőségűek, szinezetűeki más a hegedű és más a zongora hang
ja, más a lágy, a kemény és a telt hang. Ennek az az oka, hogy
az alaphangot több-kevesebb mellékhang kiséri. A hangszínezet
tehát a különböző rezgesek összetételétől függ; mennél több a
felhang, annál színezettebb és teltebb a hang. A legmélyebb hang,
amelyet még felfogunk. mp.-kint 16, a legmagasabb hang mp.-kint
kb. 20.000 rezgessel bír. A normális fül kb. 11.000 féle hangot
tud felfogni. A zeneileg használható hangok rezgésszáma 40 (or
gona) és 20.000 [pikkoló] között rnozog,

A hangok a magasság szerint egymásután bizonyos sorrendben
következnek, alkotva a hangskálát. Azokat a hangokat, amelyek egy
szerre hallva kellemesen hatnak reánk, konszonáns-hangoknak. ame
lyek pedig kellemetlen hatással vannak reánk, azokat disszonáns-han
goknak hívjuk. Legnagyobb az összhang az egyenlő rezgésszámú
hangok között, így az oktáv hangok között. Kisebb az összhang
a sex és a terc között. Az összhangzó hangok azonban nem ol
vadnak egybe, mint a színek, hanem említett összhangjuk mellett
is külön hallhatók. Az összhangzó hangoknál a hanghullámok rez
gése meghatározott i az oktávnál 1:2, a quintnél 2:3, a quartnál
3:4. Az összhang esztétikai gyönyört vált ki.

4. A szaglás és az ízlés.

A szaglás és az ízlés érzékei sok tekintetben hasonlítanak
egymáshoz. Mindkettőnél az inger kémiai úton jön létre és érze
teik egymáshoz hasonlók úgy, hogy azokat könnyen összetéveszt
hetjük. Biológiai jelentőségük is azonos, mindkettőnek erős szub
jektív, kellemes illetve kellemetlen érzeteikkel kapcsolatban az
élet fenntartásában fontos szerepe van; a szaglás a lélekzés öre,
az ízlelés pedig a táplálék hasznos vagy káros voltát őrzi ellen.

Az ízlés tárgya az íz. Az ízlés szervére
csak oldható anyagok hathatnak. Az

íz-érzetek a szájban jönnek létre, ahol a nyálban feloldott anyagok
az ízlelő idegeket kémiailag ingerlik; néha gáznemű anyagok is
íz-érzeteket hoznak létre, így a kloroform édes ízt vált ki. Az
ízlés érzete kapcsolatos a szaglás érzetével, e kettőt könnyen
összekeverjük és sokszor az íz-érzetekhez soroljuk azt, ami volta-
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18. Izlelő bimbók és kelyhecskék.
I. izlelö bimbók - a) kelyhecskék - b) ros
tok - II. izlelö kelyhecskék - a) sejtek

b) rostok.

kép a szagló érzék útján jött létre. Ezért az ízérzetek pontos
megkülönböztetésénél segítségül van a szaglás érzéke is. Ha a
szaglás megbénul vagy ha orrunkat befogva fogyaszt juk az étele
ket, alig érezzük az ételek ízét.

Négyféle ízt különböztetünk meg: édes, keserü, savanyú és
sós ízt. Az íz-érzetek egymás kőzt keverődhetnek és némikép
egymást kiegyenlíthetik. Befolyásolják továbbá a megelőző íz-érze
tek (íz-kontraszt) i ezen alapszik az ételek menűje.

Az íz szeroe a nyelv és a szájpadláson levő ízlelő kelyhek
a bennük levő szemölcsökkel, amelyek az ízlelő idegvégződések

kel függnek össze. Az
ízlelő szemölesök lehet
nek gomba-, fonál ala
kúak vagy körülárkoltak.
A nyelv szélein és a
szájpadláson vannak na
gyobb számban. A kü
lönböző ízt a nyelv kű
lönböző részein érezzük,
az édes ízt a nyelv elül
ső, a savanyú ízt a nyelv
szélső részén, a keserü
ízt a nyelv tövén érezzük.
A négy különféle alap
íznek felfogására külön
bőző idegek felelnek meg i

erre onnét következtetünk, hogy egyes íz-érzetek bizonyos
esetekben kimaradhatnak.

A szaglás.

19. Az orrüreg.
5. agyi homloklebeny - 7-8
szaglóideg - 9. idegduc

11-15 háromágú ideg.

A szaglás tárgya a szag, melyet az
orrba jött gáznemü anyagok kémiai

hatása a szagló idegekben hoz létre. A szagokat rendesen a sza
got keltő tárgyak útján szokás felosztani. A különféle szagérzetek
valószínűlea az orr kűlőnbőzö részein jönnek létre, amit igazol,

hogy néha egyes szagérzeteket alig,
vagy egyáltalán nem fogunk fel.

A szaglás szenie az orrüreg
falát borító nyálkahártya, ahol a
szaglóideg végső nyulványai a szagló
pálcikákban illetve bunkócskákban
végződnek. Az orrkagylók, vékony
csontlemezek, az orrüreget három
orrjáratra osztják i a szaglóideg vég
ső elágazásai a szagló-sejtecskékkel
a felső orrjáratban vannak. A légnemü
anyagok csak akkor hatnak, ha az
orrüreget kibélelö nyálkahártya ned
ves. Minthogy az orr összefüggés
ben van a szájjal, azért az étel a
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szagló idegeket is ingerli és azért sokszor szaglással fogjuk fel azt,
ami voltaképen az íznek tárgyát képezi. A szaglás szerve gyor
san elfárad, a sokáig tartó szagingerhez a szaglás alkalmazkodik,
azt úgy megszokjuk, hogy szinte nem is érezzük. Az egyidejűleg
fellépett szagérzetek is keverődhetnek egymással.

5. Tapintás-, hő-, fájdalom érzékek.

A tapintás nevével a régiek több különböző, a bőrben levő
érzékeket foglaltak egybe, így a tapintás (nyomás), hő [meleg-hideg]
és a fájdalom érzékeket. Ezekről azonban az újabbkori vizsgálatok
kiderítették, hogy ezek nem egyforma, hanem egymástól kűlőn
böző érzékek, amelyeknek érzékszerveik a test különböző helyein
különböző számban vannak szétszórva. Bár így a modern lélektan
útmutatása szerint kűlönbséget kell tennünk a tapintás-, a hő és a
fájdalom érzéke között, azért mégis minthogy érzékszerveik a bőr
ben vannak, azért bár elkülönítve, mégis egy fejezetben tárgyal
hatók.

A tapintás (nyomás) tárgya a testnek
ellenállása és az ellenállás által a tapintás

érzékére gyakorolt nyomás. A tapintás fontos érzékünk, mert a
testek külső tulajdonságait:
kemény, lágy, érdes, ned
ves, száraz voltát ezek út
ján fogjuk fel.

20. Tapintó testecske a bórben.
a) Sejtek b) rostok.

21. Bór.
1. felhám - 2. irha - 3. izzadság
mirigyek - 4. arteriák 5. vénák 
6. hajszálér - 7. faggyumirigy - 8.

izom - 9. zsirsejtek.
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A tapintás szeroei a bőrben levő tapintó testecskék. A bőr
két részből áll; a szarúrétegszerű bőrhámból és az irhából, amely
ben az idegszálakkal összefüggésben levő, bunkós vagy csavarodott
alakú tapintó testecskék vannak. A bőr érzékenysége a test egyes
helyein különböző, ez a tapintó testecskék számától függ. Ezek
száma az emberi testen átlag 50,000. Legtöbb van a nyelven és az
ujjak hegyén, legkevesebb a háton. A test érzékenységet a Wéber
féle tapintó érzetkörökkel mérjük. Kettős érzetünk támad a nyelv
csúcsán már akkor is, ha a körző két ágának hegye egy milliméterre
van egymástól, ellenben a háton még 8 cm távolságban is csak
egy érzetünk van. Az érzékenységet a tapintás körében nagyban
lehet fokozni, a természet maga is nagyban növeli ott, ahol arra szük
ség van, mint pl. a vakoknál. A vakoknál a tapintás némikép
pótolja a látást, úgy hogy ezek a domború írással, a Braille-féle
betükkel készült könyveket is olvashatják. A tapintás érzékenysége
csökken, ha a test fáradt. A sokáig tartó nyomást lassan meg
szokjuk és a végén már nem is érezzük. Ugyszintén az egyenletes
nyomást is megszokjuk, azért nem érezzük a levegő nyomását,
mert az egyenletesen hat a test felületére. A tapintás szerve a
kűlvilág megismerésében a látás után egyik legfontosabb szervünk,
sőt a térbeli kiterjedés ismeretét kizárólag a tapintás révén szerez
zük meg.

A tapintási pontok nemcsak a bőr felületén vannak, hanem
a testben is, az izmokban, azért a tapintás érzetek szoros össze
függésben vannak a rnozgás érzetekkel.

A hőérzék a test hőállapotát fogja fel.
Kétfélék, egyik a hideg, a másik a

meleg érzeteket fogja fel. Az előbbi számára a test felületén levő
hideg pontok, az utóbbi számára pedig a meleg pontok szelgálnak.

A hőérzet mint ilyen, csak alanyi, szubjektív érzet, mert
a hőnek a kűlvilágban az atom rnozgások felelnek meg. A hő
érzeteket létrehozó külső ingerek egymás között csak fokozatilag
különböznek. Pszichikailag azonban a meleg és a hideg érzetek
egymástól lényegesen különböznek. A hőingerek a hőérzeteket
csak meghatározott kereteken belül váltják ki, azontúl fájdalom
érzeteket keltenek. A két ingerkűszöb 70°-10° C. E két határon
túl a szövetek elpusztulnak. Az u. n. fiziológiai nullapont, ahol
hőérzet nincs, kb. 33° C.

A hőérzékenység a hiipontch számától függ, amely a test
kűlőnbözö helyein változik. Atlag 1 cm". területen 1'5 rneleg- és
13 hidegpont van. Az egész test felületén 30.000 meleg- és 250.000
hidegpont van. A hidegpontok száma tehát sokkal nagyobb mint
a melegpontoké, azért vagyunk érzékenyebbek a hideg iránt,
ami természetes is, mert a hideg könnyebben árt. A hőérzékeny
ség nemcsak a hőpontok számától, hanem azok érzékenységétől
is függ; az emberi bőr főkép a zsigerek tájékán (has, ágyék) érzé
keny. Függnek továbbá még a hőérzetek a megelőző hőmérsék-
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leti hatásoktól is, ezért a pince nyáron hideg és télen meleg, bár
a hőmérséklete állandó.

A fájdalom érzéke a fájdalom ingere
ket (szúrás, vágás, égetés) fogja fel. A

fájdalom érzetek rendesen a test sérüléséből vagy a túlerős inge
rek folytán jönnek létre. A fájdalom felfogására a bőrben a
fájdalom-pontok szolgálnak, ezenkívül még a hő- és a tapintópontok
is, de csak abban az esetben, ha az inger túlságosan nagy. A fáj
dalompontok száma igen nagy, 1 ernt-re átlag 150 esik. Az egész
emberi testen kb. 3 millió van. A fájdalompontok a bőrben mé
lyebben vannak, mint a tapintópontok, ezért a fájdalom érzete
lassabban váltódik ki, de több ideig tart, mint a nyomás érzete. A
fájdalom erősségét a fájdalompontok számán kivül az inger erős
sége és az illető hely érzékenysége határozza meg. Nemcsak a
bőr felülete, hanem a test belsejében levő idegek is felfoghatják
a fájdalom érzeteket, főképen a szövetek kórós elváltozásai és
gyulladásai alkalmával.

6. Mozgás- és helyzetérzékek.

A rnozgás és helyzetérzékek a test mozgás- és helyzetválto
zását adják tudtunkra. A mozgás- és helyzetérzetek legnagyobb
részt belső, izombeli érzetek, amelyek úgy jönnek létre, hogy az
izmok, az izületek és az inak összehúzódása és kitágulása ingert
gyakorol az ottani idegvégződésekre. A mozgásérzetek a testré
szek mozgásáról, a helyzetérzetek pedig azok térbeli helyzetéről
értesítenek bennünket. Nevezik még kinesztetikus, mozgásérzö
érzeteknek.

A mozgás és helyzetérzeteknek testrészeink mozgatásának
irányításában van fontos szerepük. Olyegyéneknél, ahol ezek az
érzetek nincsenek meg, ott a testrészek mozgatása bizonytalan. A
gerincsorvadásban szenvedőnél, ahol az idegek tönkrementek, a
mozgás bizonytalan, az ilyen csak előre nézve tud tenni néhány
lépést, mert nem ismeri testrészeinek térbeli helyzetét.

A test térbeli helyzetének irányítása, azaz a test egyensú
lyozása, a modern lélektan szerint, az egyensúlyozó érzék feladata.
Ennek az érzéknek a székhelye a fül belső részében levő, folya
dékkal telt háromfélkörös iojárat, a benne levő idegvégződésekkel.
Ha testünket bizonyos irányban elmozdítjuk, akkor az ívjáratok
ban a folyadéknak helyzete is megváltozik, ami a folyadékban
levő idegvégződésekútján tudomásunkra jut. A másik egyensúlyozó
szerv a fül előcsarnoka a benne levő otolítokkal, fülkövecskékkel;
ezek is összeköttetésben vannak az idegvégződésekkel, elhelyez
kedésük a test helyzetétől függ, ezek utján is megismerjük a test
egyensúlyi helyzetét.

Ha az egyensúlyozó érzék megsérül vagy elpusztul, mint a
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süketeknél, akkor a mozgások rendszerteleniil történnek és kiesnek
a test egyensúlyi helyzetét megőrző reílex-mozgások.

Az egyensúlyi érzettel összefügg a szédülés érzete, amely
az egymással ellentétes érzetek felfogásában áll. Ha csukott szem
mel néhányszor sarkunk körül fordulunk, akkor szédülünk. A
szédülés akkor áll be, ha az egyensúlyozó szerv müködése nem
rendes. A fülbajos emberek gyakran szédülnek, ellenben a süketek
nem szédülnek, mert ott az egyensúlyozó szerv teljesen elpusztult.

7. Az életérzetek.

Az életérzetek (sensatio organica] az életmüködésekkel kapcso
latban keletkeznek. és a test szerveiben lefolyt folyamatokról tájé
koztatnak minket. Ugy jönnek létre, hogy a kémiai és élettani folya
matok ingerhatással vannak az illető szervekben széfágazó ideg
végzödésekre. Jellemző tulajdonságuk, hogy erős, kellemes vagy
kellemetlen érzéki érzelmi kisérő momentumaik vannak és éppen
ezért biológiai rendeltetésük az, hogy a test állapotáról bennünket
figyelmeztessenek.

Az életérzetek közé tartoznak főkép a tenyészeti élet jelen
ségeivel kapcsolatos érzetek, mint aminők az éhség, a szomjúság,
a jóllakottság, a fáradtság stb. Rendes körülmények között a test
egészségi állapotában a tenyészeti élet működései nem jutnak tudo
másunkra; ez nagyon helyesen van így, mert csak így válik lehe
tővé a szellemi életnek teljesebb kibontakozása. Betegség esetén
azonban fájdalom-érzetek kiséretében jelennek meg, hogy így ideje
korán figyelmeztetve, a lehetőség szerint, a bajnak elejét vegyük.

Az élet minden pillanatában számtalan ilyen élet-érzetünk
van. A test különböző részeiből érkező életérzetek bizonyos egy
séggé olvadnak össze és ezek adják az embernek hozérzetét. A
közérzetet, bár az a test számtalan helyéről jövő életérzetekből
tevődik össze, azért mégis néha lokalizálni szoktuk, amikor azt
mondjuk "tiszta a fejem," "egész testemben remegek," "szívszoru
lásom van" stb. A közérzet különböző az életkor, a nem és az
egészség különböző állapota szerint. A közérzet a legnagyobb
mértékben befolyásolja egész lelki életünket, gondolat-, érzelem- és
akarati világunkat; egész lelki életünknek mintegy hátterét alkotja.

8. A központi érzék.

A központi érzéken (sensus communis) a régiek ama tehet
séget értették, amellyel érzékeinket mint saját lelki jelenségeinket
fogjuk fel és amellyel a különböző érzeteket egységesítjük és
központosítjuk, azoknak tárgyait egymással viszonylatba hozzuk
és ilyen viszonylatban ismerjük meg. .

Ilyen központi tehetségünk kétségkívül van. Erzeteinket
ugyanis nemcsak mint egyszerű érzeteket, hanem mint saját érze
teinket fogjuk fel. Ugyszintén egyes érzeteinket egységesíthetjük,
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a különböző érzetek tárgyait egymással egybevethetjük és így azok
ismeretkörét bővíthetjük. A központi tehetség pedig érzéki tehet
ség, mert ez megvan úgy a csecsemöknél. mint az állatvilágban.

Más kérdés vajjon a központi érzék az eddig felsorolt érzékektől külön
böző tehetség-e. A régi bölcselők, mint Aristoteles és sz. Tamás, azt tanítot
ták, hogy a központi érzék a valóságban különbözik a többi érzékektől és
pedig azért, mert annak tárgya az összes érzetek tárgyai, míg az egyes érzé
kek csakis a saját érzetkörük keretein belül ismerik meg a tárgyakat. Helye
sebb azonban a régiek e tanítását elvetni, mert erre a megkülönböztetésre
szükség egyáltalán nincs. Minthogy ugyanis az érzékek és az érzetek a lélek
ben vannak, azért érthető, hogy azoknak tárgyait mind felfoghatjuk, azokat
egybevethet jük és mindezt nem al egyes érzékek, mint külön álló tehetségek
külön-külön, hanem maga a lélek végzi. Az öntudat jelenségének magyaráza
tára sem szükséges a központi érzék, mert a lelki jelenség önmaga által válik
a lélek előtt tudatossá. A látás érzetében nemcsak a tárgyat látjuk, hanem
azt is tudjuk, hogya látás a mi lelki életjelenségünk.

9. A testek érzékelhető tulajdonságainak szemlélete.

Az érzet ama legegyszerübb lelki tarta
lom, amely a lélekben az ingerrel

kapcsolatban keletkezik. Evvel szemben a szemlélet a kűlsö tár
gyakra vonatkoztatott érzetek összessége vagyis a tárgyak érzékel
hető tulajdonságainak megismerése. Szemléletnek azért nevezzük,
mert a tárgyak megismerésénél elsősorban a szem szerepel, de a
szemlélet az összes érzékekre vonatkozik. A szemlélet nemcsak a
a reánk ható ingerekből származó érzetek összessége, hanem ennél
több, a tiszta érzeten kívül még más ismereti elemeket is tartal
maz, amelyek az érzetekben nem voltak meg. A szemléletben a
tárgynak a kűlőnbőző érzékek által felfogott behatásait mint egy
tárgynak tulajdonságait egységes képpé egyesítve fogjuk fel. Azon
kívül a szemléletben belevetítjük emlékezeti képeinket és egyéb
ismereteinket is és így azt az ismert képekkel kiegészítjük. Nagy
ban befolyásolja a szemléletet az érdekkör és az eddigi ismeretek
háttere, másként szemléli a természetet a laikus és másként a bota
nikus, a zoológus és a rninerológus. E négy pontot .:. vagy
kereszt vagy pedig négyszög alakjában lehet szemlélni.

A I I k ' 'k Ih I. l Ia'd . . A tárgyaknak az érzékekkel felfogható
es e ene e e u u J Onsag81. laid .' k l tik k . ttu aj onsagai, a s o asz 1 uso szenn,

kétíélék. A sajátos érzékelhető tulajdonságok azok, amelyek az
egyes érzékek sajátos tárgyát képezik, ilyen a szín, hang, íz, szag
és a tapintás. A közös érzéhelhatő tulajdonságot több érzék is fel
foghatja, ez a testek kiterjedése a kiterjedéssel együttjáró többi
tulajdonságokkal. mint aminő a nagyság, alak, távolság, a rnozgás
és a helyzeti állapot.

A régiek az érzetek tárgyi értékét védték és azt tanították,
hogy minden érzet a való tárgynak hü képe. Szerintűk tehát a
testek érzékelhető tulajdonságai a valóságban úgy léteznek, miként

4
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azokat érzékeinkkel felfogjuk. Az újabbkori bölcselők ellenben
azt vallják, hogy az érzékek által közvetlenül felfogható u. n. sa
játos érzékelhető tulajdonságok mint a hang, szín, íz, szag, meleg
és hideg, tőlünk függetlenül nem léteznek, hanem azok, mint ilye
nek, tisztán alanyi érzetek. Többen azonban nemcsak a sajátos,
hanem, Kant nyomán, még a közös érzékelhető tulajdonságok t. i.
a kiterjedés tárgyi értékét is tagadják és annak szemléletét tisz
tán alanyi értékü szemléleti módnak rninősítik.

Az érzékelhető tulajdonságok szemléletének tárgyalásánál
két kérdés merül fel. A pszichologiai probléma azt kutatja, vajjon
az érzetek a tárgvat mint tőlünk különállót tüntetik-e fel. Az
ismeretelméleti kérdés azt akarja eldönteni, hogy ha az érzetek
a tárgyakat mint tőlünk különállókat tüntetik fel, vajjon azok a
valóságban csakugyan úgy léteznek-e avagy azok inkább érzéki kive
títések és csalódások. E helyen csakis a lélektani kérdéssel fog
lalkozunk, a másik kérdés megvilágítása az ismeretelmélet kere
tébe tartozik.

... ., Az ízlés és a szaglás nem tünteti fel
A saJatos érzekel~etö lula,d.nságok tárgyát mint tőlünk különállót és azért

szemlelete. t' t' l " t l . t '1az ISZ an a anyi erze , me y rrun l yen,
tőlünk függetlenül nem létezik. Ezek az érzetek tehát nem igazi
ismeretek, a való világnak tükörképei, hanem tisztán az alany
szubjektiv állapotát feltüntető érzetek, amelyeknek a kűlvilágban
csak meghatározott okok felelnek meg. Ugyanaz mondandó a hő,
a mozgás és az életérzetről is, amelyek szintén csakis az alany
nak szubjektiv állapotát jelzik; a meleg, a hideg és a fájdalom
tehát mint ilyen tőlünk függetlenül nem létezik. A tapintás az
ellenállást és a keménységet szintén mint az alanynak szubjektiv
állapotát tünteti fel, amelyet a külsö tárgyak az érzékekben létre
hoztak. A hallás a hangokat már mint valami különállót tünteti
fel. A hang távolságát azonban nem maga az érzet mondja meg,
hanem azt a felfogott hang erősségéből és színezetéből állapítjuk
meg. A hang irányát úgy állapítjuk meg, hogy megfigyeljük, vaj
jon jobb vagy pedig bal fülünket érte az inger; a gyermek éle
tének második. hónapjában arra fordítja fejét, ahonnét anyjának
hangját hallja. Érzékeink közül a látás tünteti fel legvilágosabban
a tárgvat. mint tőlünk függetlenül létező kűlsö valóságot. Megjegy
zendő azonban, hogy a látás érzeténél magán az érzeten kívül
még sok más tényező is szerepel, amelyek azt eredményezik, hogy
a tárgyakat, mint tőlünk kűlőnbözö, távolálló valóságot oly vilá
gosan szemléljük.

A tárgyakat három méretben, dimen
A kilzös érzékelhetil tulajdonság sióban, (hosszúság, szélesség, mélység]

azaz akiIerjedés szemlélele. és azonkívül kűlönbözö távolságban és
irányban látjuk. A modem lélektan nagyban kutatja, hogyan fog
juk fel a testek közös érzékelhető tulajdonságát, azaz a kiterje-
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dést, vagy másként, hogyan alakul ki bennünk a térszemlélet. Ke
resik tehát, vajjon a síknak (hosszúság, szélesség) és a tulajdonké
peni térnek [rnélység] szemlélete velünk született-e, megvan-e már
az az első szemléletben, avagy az tapasztalati, csak a tapasztalat
útján a későbbi társítások kapcsán alakul-e ki.

A felvetett kérdés elsősorban a látásra vonatkozik, mert ez
tünteti fel a tárgyakat legvilágosabban a térben, de áll ez még a
tapintásra is, mert ez is hasonló élénkséggel tünteti fel a térben
a tárgyakat. A tapintásnál nemcsak a szorosabb értelemben vett
tapintási érzeteket értjük, hanem még a hö-, a mozgás- és élet
érzékeket is, amelyek útján testünknek kiterjedéséről értesülünk.

A nativista elmélet (J. Müller, W. James, Hering) azt tanít
ja, hogy a térnek, tehát a síknak és a mélységnek legalább töké
letlen szemlélete velünk született; a térnek pontosabb ismerete
már a tapasztalat eredménye.

Az ernpirista tan evvel szemben azt tanítja, hogya térszem
lélet a tapasztalat eredménye; ugyanis a tárgyak felfogásánál kű
lőnféle képzeteink vannak, amelyek azután a kiterjedés látszatát
keltik bennünk. A térbeli szemlélet e kialakulását egyesek (Bain,
St. Mill) izomérzetekkel magyarázzák, amelyeket akkor érzünk,
ha kezünket a test kűlőnbőző részein végighúzzuk. Mások szerint
(Lotz, Wundt) a látás és a tapintás érzeteinél az ideghártya. illet
ve a bőr különböző helyein (helyi jegyek, Localzeichen) kűlőnbő
ző érzeteink keletkeznek és e kűlőnbségek révén a lélek öntudat
lanul alkotja meg a tárgyaknak kiterjedését.

A testek síkszerű szemlelete velünk
született, azaz már az első szemlélet

ben is megvan. Ezt a modernek is elfogadják, mert világosan lát
juk, hogya szem a színeket mint kiterjedteket fogja fel és ez a
színhez viszonyítva szinte lényeges, mert nélküle a színérzet el
sem képzelhető. A megoperált vakonszületett a tárgyakat már az
első szemléletnél is így síkszerüen látja. A nagyság és az alak
meghatározott pontos szemléletéhez még a tapasztalatra is szük
ség van, szemünket a tárgyon mintegy végig járatjuk, összehason
lítjuk a testek egymástól való távolságát és csak így alakulhat ki
a nagyság és az alak pontos szemlelete.

Az ernpiristák szerint a lélek a térbeli kiterjedést kiterjedésnélküli ele
mekből alkotja és pedig a különböző mozgási érzetek összetevéséből. Ez
azonban nem lehetséges, mert akiterjedésnélküliek összegezéséből és ren
dezéséből nem jöhet létre a térbeli kiterjedés. A lélek akiterjedésnélküli ér
zeteknek olyat adna, amellyel ő maga sem rendelkezik. Ha pedig az ernpiris
ták azt állitják, hogya lélek a kiterjedésnélküli érzeteket saját természetéből
kifolyólag, rnint térbelileg kiterjedteket fogja fel, akkor ők voltaképen nativis
ták. Ez esetben azonban helyesebb a térszemléletet már az első szemléletbe
bevinni, aminek semmi nehézsége sincsen, mert az ideghártyán összetett fény
és szinérzet keletkezik, amelynek különböző helyeiről külön kiindult inger az
agyban a kiterjedés képzetét kelti. Hasonlóképen van ez a tapintás érzeténél is.

4*
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A harmadik dimenzió vagyis a mélység szemlélete az em
piristák szerint a tapasztalat eredménye, aminek igazolására arra
hivatkoznak, hogyamegoperált vak a golyót körnek, a kockát
pedig négyzetnek látja. Helyesebbnek látszik azonban anativizmus
felfogása; ugyanis a tapasztalati lélektan mai állása szerint való
színű, hogy a rnélységnek és a távolságnak valami tökéletlen
szemlélete már a látás érzetével együtt adva van; ellenkező eset
ben a mélységnek oly világos és szűkségszerű szemléletét tisztán
csak kiterjedés nélküli képzettársításokkal kellene magyarázni.
Megerősíti e rnegállapitást, hogy az újszülött állatoknál a mély
ségnek a szemlélete sokszor meglepő mértékben már kezdettől
fogva van meg. A tojásból alig kibújt csibék biztosan nyúlnak a
nekik nyújtott táplálék után, a madarak már kezdetben is elég
biztosan kapják el a repülő legyeket.

A térszemlélet pontosabb kialakítását több tényező segíti elő. Első helyen
a szem alkalmazkodása jön számításba. A szemet a szemizmok segítségével
mozgatjuk és úgy irányítjuk, hogy a tárgy képe a sárgafoltra esve éles látást
hozzon létre. Másként alakul a szem a közeli és másként a távoli tárgyak
szemléleténél. Egyforma messzi tárgyak egyforma képet vetítenek az ideghát
tyára, egyforma ízomérzeteket keltenek és így azokat egyenlő nagyságúaknak
látjuk. Elsősorban azonban a kétszemmel való látás teszí lehetövé a testek
testszerű látását. A jobb szemmel alkotott kép eltér a balszemmel alkotott
képtől, e kettőt egyesítjük térbeli, testszerű képpé.

Segítségül vannak ezenkívül a tapasztalatból származó más tényezők is.
Igy a tárgyak látszólagos nagysága; a nagyoknak ismert tárgyakat, amelyek
kicsinyeknek látszanak, a távolba helyezzük és a távolban levő tárgyak látszó
lagos nagyságából következtetünk a valódi nagyságra. A távoli tárgyak elmosó
dottak és határozatlanok; az élesség fokából következtetünk a tárgyak távolsá
gára. Más szemléletünk van tiszta és más ködös időben. Végül számításba jön
még a közbeeső tárgyak száma is, amelyhez a távolabbi tárgyakat viszonyítani
szoktuk; a síkságon és a tengeren a távolságot kevésre becsüljük, mert nin
csenek közbe eső tárgyak, amelyekhez azokat viszonyítani tudnók.

A tapintás érzéke, a hő-, a mozgás
és az életérzetekkel együtt, a térben

levő testeket és ezek között elsősorban saját testünket, szintén
veleszületett képességénél fogva fogja fel így térbelileg. A mozgás
érzetek főképen a gyermekkorban fontos tényezői a térszemlélet
kialakításának; amit a gyennek végig tapogat, és kevés érzetet
vált ki benne, az számára kicsi, ami sok mozgásérzettel jár együtt,
azt nagynak tartja.

A tapintás érzékével közvetlenül fogjuk fel testünk kiterje
dését. Testünk kűlőnbözö helyein keletkezett érzeteket, mint
egymástól távolállókat fogjuk fel még akkor is, ha szemünket be
hunytuk, és ha az inger távolabbi helyeket ér, akkor az érzeteket
is távolabbi helyeken fogjuk fel. Az érzet helyének pontos meg
határozása rendesen onnét van, hogy az érzettel együttjár az illető
testrész látási képe. Hasonlóképen fogjuk fel közvetlenül testrésze
inknek kűlőnböző térbeli helyzetét és helyváltozásait, testrészein
ket egymástól elkülönítjük és még a részarányos részeket sem
tévesztjük össze.
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A vakonszületett, akinél nincs meg a látási képzetek társi
tása, mégis a testek térbeli kiterjedéséről világos fogalommal ren
delkezik; ezt tehát csakis a tapintás érzéke útján szerezte meg.
A vakonszületett a tapintási érzéke útján megkülönbözteti a test
részeit és térbeli helyzetét, megismerhet geometriai alakokat, sőt
dombormüveket is alkothat a tapintás érzéke által szerzett eszmék
alapján. Ha pedig sikeres mütéttel látóvá lesz, akkor nem talál
kűlőnbséget a testek térbeli kiterjedésében a mostani és a ré
gebbi szemlélet között.

A tapintásnál a térbeli szemléletet elősegíti a lokalizálás. Ha testünk
valamelyik helyén ingert érzünk, akkor azt lokalizáljuk azaz megjelöljük az
inger székhelyét; igy tájékozódunk saját testünk térbeli kiterjedéséről és hely
zetéről és egyuttal ezek és a velük kapcsolatos mozgásí érzetek kapcsán a
tárgyak kiterjedéséről, alakjáról és nagyságáról is. Erzeteinket azonban nem
csak lokalizáljuk testünk egyes részeire, hanem azokat magukra a tárgyakra
is kivetítjük, azért mondhatjuk meg a testnek puha vagy érdes minőségét a
bottal való érintés folytán.

A térszemlélet csalódásnak lehet alá
vetve. Ilyen pl. amikor az érdes tárgy

nagyobbnak látszik, mint a sima. Ha kereszbe tett két ujjal orrun
kat érintjük, akkor az kettősnek tünik fel, azért, mert az érintés
nél rendesen minden ujjnál kűlőn tárgvat szoktunk érzékelni. A
látás körébe tartozó érzékcsalódások gyakrabban fordulnak elő i
ilyen pl. a színkontraszt és az utókép. A csalódásnak geometriai
alapja is lehet i ezen alapszanak a Hering- és a Zöller féle minták,
pl. ha két párhuzamos vonalat más vonalakkal ferdén keresztezünk,
akkor az nem tűnik fel párhuzamosnak. Párhuzamos fasor vagy
sínpár a messzeségben összefut. Az ilyen szemléletek az értelem
helyesbítésére szorulnak. Tévedés csak az itéletben van, amikor
az érzéki behatásokat elménk helytelenül magyarázza.

A filozófiában, amióta Kant a tért és
az időt kritika tárgyává tette és azokat

tárgyi érték nélküli alanyi szemléleti módnak minősítette, azóta a
térszemlélettel együtt tárgyalják az időszemléletet is. Az időszem
lélet tárgyi értékét e helyen feltételezzük, azt az ismeretelmé
let van hivatva megvédeni. E helyen csak azt kutatjuk, hogyan
alakul ki bennünk az egymásutániségnak, azaz az időnek a szem
lélete, megvan-e az már az első érzetben is avagy azt más úton
főkép az öntudat segítségével alakítjuk-e ki.

Az időszemlelet kialakulására nézve is van nativista és em
pirista felfogás. Úgy látszik, hogy az időszemlélet csakis az öntu
dat segítségével alakul ki bennünk. Az egymásutániság, az idő
szemlétete úgy alakul ki bennünk, hogya jelent egybekapcsoljuk
a multtal i amikor ugyanis a jelenlevő érzetekkel és azok tárgya
ival egyidejüleg felmerülnek az elmult érzetek és azok tárgyainak
emlékképei. akkor világosan látjuk, hogy e lelkijelenségek és azok
tárgyai egymásután azaz az időben következtek egymásután. A
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külső érzékek csakis az egymásutáni tárgyakat foghatják fel, nem
pedig magát az egvmésutániságot, mert ennek nincs se színe, se
alakja, se térbeli helyzete és így a külső érzékek által nem is
fogható fel.

Az idő szemlélet pontos kialakulása sok tapasztalat és összehasonlítás
eredménye. Az időbecslésnek több tényezője van. Lassan telik az idő, ha fi
gyelünk az idő folyására és gyorsan, ha arra nem figyelünk. Befolyásolja azt
az időtávolság kitöltöttsége; az eredményes munka ideje, amely a valóságban
gyorsan telt el, az emlékezésnél hosszúnak látszik, mig az unalmasan eltöl
tött idő, mely a valóságban hosszú volt, az emlékezésnél rövidnek tünik fel,
mert nincs amivel emlékezetünket kitölthetnők. A gyönyör percei gyorsan tel
nek, mig fájdalmas érzetek közepette az idő sokáig tart. Az az időköz, amely
ben két egymásutáni benyomást elkülönitve fogunk fel, a hallás érzetnél a
a legkisebb; ez az elektromosszikra kisülésénél 2 6 = 0.002 mp. (l 6 = 0'001
mp); a színérzeteknél a legkisebb időköz 4456 (0'044 rnp.)

10. Az érzetek székhelye.

A modern pszichologusok abból a tényből kiindulva, hogy
az érzetek az agykéreg müködésétől függnek, azt következtetik,
hogy az érzetek csak az agyban vannak, míg az érzékszervek az
ingereket csak felfogják és az idegpálvakon át az agykéreghez
vezetik. Az érzeteket azután lokalizáljuk, azaz a test meghatáro
zott helyére vetítjük, azokhoz az érzékszervekhez kapcsoljuk,
amelyek az ingereket felfogták. A lokalizáció, mondják, képzettár
sítás folytán jön létre, amennyiben az egyes érzetekkel együtt
járnak az ingert felfogó szervek képzetei is. Ez a képzettársítás
a nativizmus szerint a természet berendezéséből van így, míg az
empirizmus szerint ez hosszú tapasztalat eredménye. Ezzel szem
ben a keresztény bölcselet általánosan védett tétele szerint:

Az érzetek nem az agyban, hanem az érzékszervekben
vannak.

Kétségtelen, hogy képzeteink az agyban vannak. Továbbá az
is biztos, hogy az érzetek létrehozásában egyik legfontosabb té
nyező az agy: Sokat kutatták, hogy mily módon működik közre
az agy az érzetek létrehozásában. Ez a közreműködés fizikai okság.
A lélek az agyvelő és az érzékszervek által hozza létre az érze
teket úgy azonban, hogy azoknak tulajdonképeni székhelye az
illető érzékszerv. Ez a megállapítás mindenekelőttama érzetekre

* Úgy látszik azonban, hogy az agy közreműködése sem szükséges fel
tétlenül az összes érzetek keletkezésénél. Az agyuktól megfosztott magasabb
rendű gerincesek, a békák, galambok, tyúkok és kutyák is látnak, hallanak,
akadályokat elkerülnek, szaladnak, repülnek és éheznek. Ezek tehát tisztán
csak érzékszerveikkel hozzák létre az érzeteket. Az orvostudomány is tud
egy agy nélkül született gyermekről, aki három évig élt; e torzszülöttnek csak
a tenyészeti élet jelenségeivel kapcsolatos érzetei voltak, minden magasabb
lelki működés nélkül.
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áll, amelyek az öntudat világos tanusága szerint az egyes érzék
szervekben vannak.

Öntudatunk e tanuságtétele nem minden érzetünkre nézve
egyforma. Kevésbbé világosan érezzük, hogy a látás a szemben,
a hallás a fülben van. Világosabb azonban az öntudat tanusága
a tapintás- és a hő-érzet helyére vonatkozólag, ámbár itt is az
érzet helyét sokszor csak általánosságban mondhatjuk meg. Az
érzetek helyének pontos meghatározása a velük együtt fellépő
képzeteknek tulajdonítandó, amennyiben az egyes érzetekkel
együttjárnak az ingert felvevő érzékszerveknek képzetei is.

Ezt a tételt a régi skolasztikusok kivétel nélkül védték. Ezt
vallja az emberiség közmegegyezése és az ujabbkorú skolasztikus
bölcselők legnagyobb része is. Ezen a tételen alapszik az érzetek
természete és az öntudat tanubizonyságának elíogadhatósága, ame
lyet ha itt feladunk, akkor azt nem fogadhatjuk el akkor sem,
amikor annak alapján a világ és saját magunk létezését bizonyi
tani akarjuk.

Öntudatunk világosan amellett tanus
kodik, hogy sok érzetünk nem az agy

ban, hanem az agytól távolabb álló testrészekben van. Igy különb
séget teszünk a fejre, a lábra, a kézre gyakorolt nyomás között,
amelyet behunyt szemmel is világosan megkülönböztetünk. Ugyanez
áll az izom- és a mozgás-érzetekre is. Már pedig amit az öntudat
ily világosan tanít, annak igaznak is kell lennie, különben min
denben a kétkedés útjára kellene lépnünk.

Leheletlen a nativizmus, amely a lokalizálást a természet ily irányú
berendezésével értelmezi, különben azt kellene mondanunk, hogy a természet
minket szükségkép tévedésbe visz. Ugyszintén lehetetlen az empirizmus, amely
az érzetek lokalizálását képzettársitással akarja magyarázni, mert az öntudat
e világos tanúbizonysága akkor is megvan, ha képzetektől elvonatkoztatunk
és megvan a vakon születetteknél is, akiknél a látási képzetek társitása nem
jöhet számitásba.

Ha az öntudat e tanúságát nem Iogadnók el, akkor az ide
alistákkal szemben nem tudnók igazolni testünk létezését és a tes
tek térbeli kiterjedését. Ugyanis testünk létezéséről az öntudat tanú
sága alapján győződünkmeg, mert világosan fogjuk fel testünk külön
bőző részeit. Ha pedig az öntudat tanúságát elfogadjuk az egyik
esetben, akkor el kell fogadnunk azt a másikban is. Ugyancsak
ez áll a testek térbeli kiterjedésére is, amelyet szintén a látás
és a tapintás érzéke útján öntudatunk hasonló világos tanúbizony
sága alapján igazolunk.

Az érzetek kivetítésének védői föképen arra hivatkoznak, hogy az érze
tek helyét illetőleg sokszor tévedünk, igy akinek a végtagját. pl. a lábát le
vágják, az a fájdalmat a levágott végtag helyén érzi. - Egyes érzeteinkben
az érzet székhelyét csak tökéletlenül fogjuk fel, pontosabban azt csak a látás
útján mondhatjuk meg. Azért tévedhet az, akinek végtagját levágták az érzet
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helyét illetőleg, mert rendesen az érzettel együtt idéződött fel a végtag képe
is és talán igy az ideg, amelyet a fájdalom ingere ért, a megszokás vagy ta
lán valami fiziológiai törvény alapján felidézi a végtag képét is és minthogy
magában az érzetben a hely csak homályosan van meg, azért tévedhet az il
lető az érzet helyére vonatkozólag. Azonban a levágott kezű ember fájdalom
érzete nem olyan, mint az egészségesé A fájdalom kezdetben sokkal élesebb,
később azonban csökken és ilyenkor a levágott végtag kisebbnek, vagy hoz
zánk közelebb állónak tünik fel, mint az a valóságban volt.

III. Felujító (visszaidéző) érzékek.

Szemléleteink, amelyek a tárgyról jövő ingerek útján kelet
keztek, nem mulnak el nyomtalanul, hanem azok tartalma mint
képzet, lelkünkben sokáig megmarad. E képzeteket felidézhetjük
akkor is, amikor a szemlélet tárgya már nincs jelen. Ama tehet
ségünk, amellyel képzeteinket visszaidézzük, illetve felujítjuk, vissza
idéző, felujító tehetségnek hívjuk. A felidézett szemléleti tartalom,
a felidézett kép a képzet.

A visszaidéző tevékenység többféle. A képzelet a régebbi
képzeteket egyszerüen felidézi. Az alkotó képzelet (fantázia) a képze
teket elemeire szedi szét és azokból új képzeteket alkot. Végül az
emlékezet a képzeteket mint saját képzeteit idézi vissza. A képze
let, a fantázia és az emlékezet nem három külön tehetség, hanem
az említett három műkődés csak a léleknek hármas tevékenységet
jelzi.

1. A képzelet.

A képzelet ama lelki tehetség, mellyel szemléleteink tartal
mát ismét visszaidézhetjűk. A visszaidézett képek a képzetek.

A képzetek teszik lehetővé a lelki élet kibontakozását, mert
ha szemléleteink nyomtalanul eltünnének, akkor nem is volna lehet
séges gazdagabb lelki élet. A képzetek az emlékképeknek nem
változatlan visszaidézései, hanem, azok folytonosan változnak és
kiegészülnek. Ha valamit többször látunk, akkor a szemlélet ele
meit egységes képzetben egyesítjük; a legtöbb képzet sok szemlé
let és emlékkép egyesítése.

A képzet és a szemlélet között fennálló
kűlőnbségek rendes körülmények között

elegendők azoknak egymástól való megkülönböztetésére. Ez a ter
mészet bölcs berendezése, mert különben a valót összetéveszte
nők a képzelet világával és akkor lehetetlen lenne az emberi élet.

A képzet és a szemlelet közötti különbségek a következők:
A képzet mindig halványabb mint a szemlélet. Az élénk, valóság
szerű színezetnek azonban különböző fokai vannak. Elénken idéz
hetők vissza a látás és a hallás képzetei, kevésbbé élénken a szag-,
az íz- és a fájdalom érzetek. A képzetek élénkebbek fiatal, mint
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öregkorban. élénkebbek a nőknél, mint a férfiaknál; élénkebbek a
művészeknél, a festőknél, a zenészeknél, az építészeknél és a
költőknél. A képzetek néha a szemlélet élénkségével is veteked
hetnek. A képzet határozatlanabb a szemléletnél. Mennél régebbi
a képzet, annál inkább szorítkozik a lényeges vonásokra. A képzet
ben rendesen a tárgy képe csak fő vonásokban van meg, a részlet
vonások elmosódnak és azért sokszor a képzet a tárgynak csak
tökéletlen képét adja vissza. A képzet könnyen változik, könnyen
eltűnik, ha rögzíteni akarjuk; ellenben a szemlélet addig, amíg a
kűlvilág ingerei reá hatnak, állandóan megmarad. A szemléletnél
alig van öntudatunk az ott lejátszodó lelki tevékenységről, míg a
képzeteknél erős lelki tevékenységet fejtünk ki, amit sokszor a
homlokráncok is elárulnak. E felsorolt tulajdonságok azonban csak
általánosságban különböztetik meg a képzeteket a szemlélettől, mert
néha a képzetek a szemlélet élénkségével tünnek fel, miként azt
a hallucinációnál látjuk.

Aszerint, hogy kinek-kinek milyen tar
talmú szemléletek felidézésére van na

gyobb készsége, kűlöníéle képzet-tipusokat különböztetünk meg.
Egyeseknél a látási képzet az uralkodó, ezek a formákat és a
színeket idézik vissza nagy könnyedséggel, ilyenek a sakkozók és
a festők. Másoknál inkább a hallási tipus az uralkodó, ezek a
hangot és a beszédet jegyzik meg könnyen, ilyenek a zenészek és
szónokok. Ismét másoknál inkább a mozgási tipus lép előtérbe,
ezek főképen a mozgások megtartása iránt fogékonyak. Tiszta
tipusok nem igen vannak, csak oly értelemben beszélünk tipusok
ról, amennyiben az egyik tipus túlsúlyban van a többivel szemben.
A férfi inkább a hallási és a mozgási, a nő a látási tipus körébe
tartozik. A román népeknél a látási tipus van túlsúlyban, azért
ők vezetnek a művészetben és mindabban, ami a szemhez szól.
A germán népek inkább hallási tipusúak, ezért a germánok adták
a muzsikának legnagyobb alakjait.

A képzelet nemcsak a rég bírt képze
teket tudja visszaidézni, hanem ezen

kívül még alkotó, teremtő tevékenységet is fejthet ki, amennyiben
az értelem irányítása mellett a képzeteket elemeire szedi szét és
ezeket újonnan összekapcsolva új képzeteket alkot. Ez az alkotó
vagy teremtő képzelet a fantázia.

Az alkotó képzeletnek hármas működése van. Az első a
szétkülönítő, amikor a képzeteket elemi részeire bontja szét. A
másik a kombinatív tevékenység, amikor a képzetek elemeit újon
nan egybekapcsolva új képzeteket alkot. A harmadik tevékenység
a meghatározó tevékenység, amikor a határozatlan, homályos és
hiányos képzeteket kiegészíti teljes határozott képzetté és amikor
a képzelet tevékenysége az érteleméhez kapcsolódva annak munkás-
ságát kiegészíti. .



A lantázia szerepe.

A képzelet viszonya.

Hallncináció és iIInzió.
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A fantáziának fontos szerepe van egész
lelki életünkben. A fantáziának köszön

hető a gyors olvasás, mert már egy-két betünek áttekintésével
is a képzelet az ismert szót elénk állítja; ezért tudjuk elolvasni a
hibás írást, ezért értjük meg a helytelenül beszélőt is, ezért lehet
séges, hogy a jól kiejtett szót néha rosszul halljuk, vagy a jó szőve
get helytelenül olvassuk, és hogy a beszédben nem egyszer helytelen
szavakat mondunk.

Fontos szerepe van a fantáziának a műuészetehnél. A fantázia
alkotja meg az értelem irányítása mellett a müvészet, a festészet,
az építészet, a zene és a költészet örök időkre szóló alkotásait.
A művészet a szépet nemcsak úgy akarja kifejezni, amint az a
természetben van, tökéletlenül, hanem mint eszményképet, tökélete
sen; ezt az eszményképet pedig az ihlet pillanatában a fantázia
teremti meg í ezért hívják a művészi fantáziát teremtő fantáziának.

A fantázia mindenkor a tudományok fellendítésének hathatós
tényezője volt. A tudomány nem a tények nyomán halad előre,
hanem a fantázia segítségével ; ez megsejtve a lehetőségeket, új
feltevéseket alkot, amelyeket azután csak később igazol a valóság;
így születtek meg az új felfedezések a tudomány minden terén.

A képzelet szoros összefüggésben van
egész valónkkal. A képzelet függ az

egyén idegrendszerétől, vérmérsékletétől, más a férfinál és más
a nőnél, más az egészséges és más a beteg embernél. Függ az
idegrendszer állapotától, a felizgatott agyú ember fantáziája erőseb
ben műkődik. Függ az éghajlattól, más a déli és más az északi
népeknél. Fűgg az érzelmektől j akik egymást szeretik, azok csak
a jó tulajdonságokat színezik ki egymásban. A mély indulatok úgy
a költészetben, mint a művészetben a fantáziát az örök időkre
szóló alkotásokra serkentették.

Viszont a képzeletnek is nagy hatása van egész életünk irányí
tására. A képzelet kihat a tenyészeti életre, utálatos kép elgondo
lása a hányás ingerét váltja ki, a kedvenc étel elgondolása nyomán
nyál csordul az ember szájában. A képzelődés megbetegíthet. de
meg is gyógyíthatja az idegbajokat. A fantázia megváltoztathatja
érzeteinket, mint azt az ételek ízénél láthatjuk, felgerjesztheti az
érzelmeket, az indulatokat és a szenvedélyeket és könnyen a
szenvedély rabságába hajthat, ha azt nem fékezzük. Végül befolyá
solhatja a gondolkodást, mert a fogalmakat mindig érzéki képek
kísérik és az élénk világos képzetek nagyban elősegítik a fogalmak
megértését is.

A hallucinációk és az illuziók a képze
let érzéki csalódásai, amelyek a lelki

élet rendes, de főkép beteges elváltozásainál gyakran előfordulnak.
Az illuziók saját képzeteinkkel kiszínezett szemléletek. Ezek

a fantázia munkája révén jönnek létre, amikor saját egyéni képze-
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teinket a felfogott tárgyak képzeteihez, főkép ha azok határozat
lanok, hozzáadjuk és a dolgokat olyanoknak látjuk, amilyenek a
valóságban nem léteznek.

A illuzió oka a szemlélet hiányos volta és az agyvelő nagy
fokú tevékenysége. A u-eqÁIywol{ a távolabbi tárgyak körvonalai
ban elrejtőzőtt alakokat vélünk látni, az éjjel felfogott zajt is köny
nye n átalakítjuk ; aki üldözési rögeszmében szenved, az más ártat
lan beszédéből is fenyegetést vél hallani.

A hallucináció, vagy a káprázat, tárgynélküli szemlélet, me
lyet nem a külső tárgy, hanem a belső inger vált ki. A hallu
cináció élénksége a szemléletével vetekedik és attól csak abban
különbözik, hogy ezt a külső tárgy, amazt pedig a szervezet belső
ingere hozta létre. Leggyakoribb a látás hallucináció ja : a vízió,
azután a hallásé, a többi érzékeknél már ritkábban fordulnak elő.

A hallucináció oka, Wundt szerint, az agykéreg izgatott állapota.
A hallucinációk rendesen álmainkban keletkeznek, továbbá hipno
tikus és lázas állapotban, azután az idegbetegeknél. alkohollal és
ópiummal felizgatott egyéneknél, az agy vérbőségénél és vérhiánya
nál. Az érzetek hosszú hiánya is oka lehet a hallucinációknak, így
aki sokáig sötétben van, könnyen hallucinál. Egyes családokban,
egyes vidékeken a nagyfokú hallucináció-hajlandóság örökletes
is lehet.

Szamos látomás pl. a haldoklóknál kétségkívül hallucináció. Mindazon
által helytelen lenne a szentek látomásait is káprázatoknak minősíteni. A szen
tek jelleme és egész élete biztosíték arra nézve, hogy látomásaik nem tiszta
káprázatok. A szentek egészségesek és nem pedig idegbetegek, a látomások
nem egyszer rendkívüli jelenségekkel, mint aminő a fényözön vagy a levegő
ben való lebegés, voltak egybekapcsolva és a szentek maguk is egész életü
kön át meg voltak győződve látomásaik természetfeletti jellegéről.

A színkáprázat (szinesztézia) a hallucináció-
Színkáprázal. hoz hasonló jelenség, mely abban áll, hogy

valamely érzet közvetlen kapcsolattal egy más
érzetet kelt fel. Vannak, akiknél az "á" hangot sárga, a "ó" hangot vörös, az
"i" hangot kék, az ..ú" hangot fekete színérzet kiséri. Egyeseknél egyes
melódiáknak fehér, másoknak vörös, ismét másoknak lila színérzetkiséretük
van. Sőt egyesek mindennap más és más színérzettel kisérve hallják a han
gokat. Néha, bár ritkán, a szag- és a színérzetek is így kapcsolódnak. A szin
káprázat főként az élénk képzelő tehetséggel megáldott egyéneknél, mint a
költőknél. a festőknél és a zenészeknél fordul elő.

A szinkáprázatnál az egyik érzet a másikat valami belső összefüggés
alapján kelti fel és pedig úgy, hogy az egyik érzet ingere átcsapódik a másik
érzék idegeire és kiváltja a ,kisérő érzetet; így hozhatja létre a hallás érzete
egyúttal a látás érzetét is. Ugy látszik, hogy e kisérő érzetek felkeltésénél
a társítás törvényei a mérvadók; a most egyszerre felidézett érzetek talán a
fiatal korban sokszor együtt idéződtek fel. Az egymáshoz hasonló tárgyak
hasonló érzeteket keltenek; ezért társulhatnak egymással a mély hang és a
sötét szín, a magas hang és a világos szín.
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2. Az emlékezeL

Az érzéki emlékezet régi képzeteinket mint saját képzetein
ket idézi fel.

Az emberben a szellemi emlékező teketségerr kívül van ér
zéki emlékező tehetség is. Megvan ez az állatoknál is, mert ezek
képzeteiket megőrzik, meg kell tehát lennie az embernél is, kű
lönben az érzéki élet az emberben tökéletlenebb lenne, mint az
állatban.

Az érzéki emlékező tehetségen kívül az embernek szellemi
emlékező tehetsége is van, amellyel a fogalmakat idézi fel. Mind
két emlékező tehetség egyforma törvények alatt áll és rendszerint
egyszerre is müködik, azért ezekről később, a szellemi emlékezet
tel kapcsolatban, lesz szó.

A képzelet felújítása és a visszaemlékezés úgy magyarázható,
hogy a képzetek amikor elmulnak, az agyban valami nyomot hagy
nak hátra, amelyek ott öntudatlanul is sokáig megmaradnak és
bizonyos körülmények között felújíthatók. A felújítási készség an
nál nagyobb, mennél erősebb volt a szemlélet, illetve a bevésés.
Hogy miben áll az agyban hátrahagyott nyom, hogy az agymoleku
lák milyen elrendezését tételezi fel, arról homályos fogalmunk
sincs. A visszaidézés feltételeiről és törvényeiről szintén később a
szellemi emlékezettel kapcsolatban, lesz szó

IV. Az értékelő tehetség.

A bölcselők az eddig felsorolt érzékeken kívül felvesznek
még egy más belső érzéki, értékelő, itélő képességet (facultas aes
timativa), amelyet rendesen most az ősztőn nevével jelölünk meg.
Az érzéki lény evvel a tehetséggel minden érzéki tapasztalatot
megelőzőleg a neki hasznos vagy káros dolgokat fogja fel és mint
egy értékeli. Az állatok már az első találkozásnál is ösztönszerűleg
megismerik ellenségeiket és az őket fenyegető veszélyeket, tudják,
hogy kell fészkeiket felépíteni és hogyan kell ivadékaikról gondos
kodni.

Ez az értékelés azonban nem úgy magyarázandó. mintha azt
a hasznosság öntudatos itélete előzte volna meg i ilyen itélet ugyan
is szellemi tevékenység lévén, csakis az értelmes lényekben lehet
séges; ez az értékelés megvan továbbá minden érzéki tapasztala
tot megelőzőleg is és így az nem lehet a hasznosság igazi megis
merése és megítélése.

Ez az értékelő tehetség tehát abban áll, hogy az érzéki lény
ben a természettől adott érzéki törekvés van, amely őt az érzéki
gyönyör- illetve a fájdalom-érzetekkel kapcsolatban a neki hasznos
dolgok megtevésére serkenti és a veszélyektől visszatartja, anélkül
azonban, hogy azt megismemé. Hasonló lehet ez az érzéki élet
ösztönéhez, amely az érzéki lényt saját életének és saját fajának
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fenntartására oly elemi és ellenállhatatlan erővel hajtja. A bonyo
lultabb cselekvéseknél. pl. fészeképítés, az állattal veleszületett kép
zetet is lehet feltételezni. Egyébként az ösztön bővebb leírása a
természetbölcselet keretébe tartozik. Az ember ösztönös cselekvé
seiről az élettani mozgásokkal kapcsolatban lesz szó.

III. Az értelmi élet.

I. Az értelem természete.

Az emberiség közmegegyezése szerint az ember értelmes
lény, azaz az érzéki megismerésnél lényegesen magasabb megis
merő tehetséggel rendelkezik. Ezt tanították mindenkor Plató, Aris
toteles és sz. Tamás nyomán az ó-, a közép- és az újkori bölcse
let legkiválóbb képviselői. Az értelem képezi az ember sajátos
természetének alapját i az értelem teszi lehetövé a szabad elhatá
rozást, az erkölcsi és a vallásos életet, a tudományok és a rnű
vészetek ápolását. Az ember értelménél fogva a teremtés központ
ja, legközelebbi célja, és Isten képmása, az ember értelmével tö
rekedhetik az Isten felé, akinek túlvilági örök bírásában áll az ő
boldogsága is.

Az értelem müködése a szellemi megismerés az érzéki meg
ismeréstől lényegesen különbözik és így maga az értelem is lénye
gesen különbözik az érzéki megismerő tehetségtőli ugyanis a mű
ködés és az állag viszonylagos fogalmak és így tökéletességeik is
viszonylagosak.

Az értelmi megismerés lényegesen különbözik az érzéki
megísmeréstöl.

A modern pszichológusok közül sokan az értelmi és az ér
zéki megismerés között csak fokozati különbséget engednek meg.
Szerintük az értelmi megismerés az érzéki megismerésnek pusztán
csak társítása és átalakítása. A régiek közül ezt állították Prota
goras és Demokritos. A kőzépkorban hasonló tanokat hirdettek a
nominalisták, akík az elvont fogalmakat az általános képzetekkel
azonosították. Az újkorban ezen a véleményen voltak Locke,
Hume és Condilla c. A legujabb időben szintén sokan védik a tár
sítás elméletét, mely szerint az értelmi megismerés az érzéki kép
zetek tovafüzésében áll. Ezekkel az elméletekkel sokszor együttjár
az anyagelvű felfogás is, amely az érzéki képzeteket az agy el
változásaiban oldja fel.

A társítási elmélet előfutárja Locke volt. Locke megkülönböztet egy
szerű és összetett fogalmakat. Az egyszerű fogalmakat, mint aminők a szín,
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az alak, a gondolkodás és az akarás képzetei, csak szenvedőleg fogadjuk be
és pedig vagy a külső vagy a belső tapasztalat, a lelki tényei nk feletti ref
lexió útján. Ezekből az egyszerű fogalmakból formálja az értelem az összetett
fogalmakat és pedig egyszerű társítás útján; az általános fogalom elvonása
tehát abban áll, hogy az egyes képzeteket, amelyek már előbb is megvoltak,
külön választjuk. An essay concerning human understanding II. 2. §. 2. Hasonló
képen Hume is így ír: .Ha a gondolatokat analizáljuk, úgy találjuk, hogy
azok bármennyire is bonyolultak és bármennyire is szellemieknek látszanak,
azokat olyan egyszerű fogalmakra tudjuk szétszedni, amelyek az előbbeni
érzetek vagy érzelmek képei. An enquiry concerning human understanding II.

. A társítási elméletnek jelenleg is vannak hívei. Igy többek közt: "Az
itélet és a kövétkeztetés csak társítás. Még a magasabb, úgynevezett értelmi
tevékenység is visszavezethető a képzetek társítására. " Ziehen, Physiolog.
Phychologie 420. "A lelki életnek utolsó elemezhető elemei az érzetek, a
képzetek és az érzelmek." .Ebbinghaus, Psychologie I. 185. "Ez az új elmélet
azt mutatja, hogy az értelem működései voltakép ugyanannak a törvénynak
különböző megnyilatkozási módjai; a képzelet, a következtetés, a megértés stb.
ezek mind a fogalmaknak meghatározott módon való társításai és tovafüzései."
Ribai Introduction il la Psychologie.

1. Az értelem műkődése lényegesen
kűlőnbőzik az érzéki megismeréstől

érzéki megismerés tökéletesebb módosulatá-

Bizonyílás.

és nem lehet azt az
nak tekinteni.

Az értelem általános fogalmakat alkot, amelyek az egyéni
dolgok jellegzetes tulajdonságaitól eltekintenek és így többekről
állíthatök. Ezek az általános fogalmak pedig semmikép sincsenek
meg a képzetekben és így lényegesen különböznek tőlük. Az érzéki
képek lehetnek ugyan elmosódottak úgy, hogy többekhez hasonlók,
de azért mégis mindig csak egyéni dolgok képei.

Az értelem a viszonyokat megismeri pl. az alany és az
állítmány között fennálló viszonyt i ez pedig nincs meg az érzéki
megismerésben. Az állat nem ismeri fel a viszonyokat, a szépnek,
a rendnek, a hasznosnak viszonyát, a jel és a jelzett tárgy közti
viszonyt i ezért az állat nem talál fel új eszközöket, a szépművé
szeteket nem ápolja és gondolatait kűlső jelekkel nem tudja kife
jezni.

Az értelem ítéleteket és következtetéseket alkot és ezért
művelheti a tudományokat. Mindez pedig nincs meg az érzéki
megismerésben. mert ezek nem pusztán az érzetek társításai , ha
nem azoknál lényegesen magasabb lelki működést tételeznek fel.

Az érzékek csakis a testek tulajdonságait fogják fel és
pedig meghatározott konkrét alakban anélkül, hogy a dolgok lé
nyeget a dolgok tulajdonságaitól elkülöníthetnék. Ellenben az
értelem a dolgok lényegét foghatja föl és megkülönböztetheti azt
a többi járulékos tulajdonságoktól.

Az értelem anyagtalan, szellemi, általános és szűkségszerű
igazságokat, a vallási és az erkölcsi világra vonatkozó itéleteket
alkothat, ez pedig az érzéki megismerésben nincs meg.

Végül az értelem nemcsak a lelki jelenségeket, hanem az
"ént" is felfogja és azokat a lelki jelenségekkel szembehelyezi i
ez szintén nincs meg az érzéki megismerésnél.
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A társítás elmélete tehát el nem fogadható. Ez az elmélet nem
magyarázhatja meg a szellemi és az érzéki élet működései között kétségtelenül
fennálló különbségeket. Egyforma tökéletességű elemek kombinálásáyal lehe
tetlen ilyen annyira különböző működéseketelegendőképmagyarázni. Ugy szin
tén nem lehet értelmezni tisztán csak társitással azt a meghatározott ,beállítású,
célratörő munkát, amely ezeket a szellemi működéseket jellemzi. Epen ezért
a modern bölcselők közül is sokan, mint Wund, Claparéde, Kűlpe és Binet
elvetik a társitás elméletét. A kisérleti lélektan fellendülésének első idejében
nem tettek éles különbséget az érzetek és a gondolkodás között. Most azon
ban éppen ennek a tudománynak legnevesebb képviselői, mint Kűlpe és Binet,
a kisérleti pszichológiára hivatkozva kivánják fenntartani az egyesek által
kétségbe vont lényeges különbséget az érzéki és a szellemi megismerés kö
között.

2. Az ember lényegesen különbözik az állaltól és pedig
elsősorban értelme által. Tehát az emberi értelem lényegesen
különbözik az állat érzéki képességétől.

Az emberiség közmegegyezése szerint az ember lényegesen
különbözik az állattól. Az állat még ha minden eszköz rendelke
zésére is állana, képtelen az embert jellemző magasabb szellemi
életre, az erkölcsi és vallásos életre, az eszközök feltalálására, a
beszédre és a művészetek ápolására.

Azok, akik az embert az állatvilágból származtatják, tagadják az értelmi
és az állati megismerés között a lényeges külön bséget. Hivatkoznak a vadné
pek beszédére, amely, szerintük, átmenetet alkot az állat és a müvelt ember
beszéde között. A vadnépek szerintük nem fejeznek ki általános fogalmakat,
beszédükben nincs meg az az elvont fogalom-alkotás, amely a müvelt ember
beszédét annyira jellemzi. Ez azonban nem áll. Még a műveletlen népek
beszédében is mindenütt megnyilatkozik a jellegzetesen értelmi képesség, meg
van náluk a nyelvtan, a szóképzés minden esete, csakhogy primitiv igényeik
nek megfelelően sokkal egyszerűbb alakban, mint a művelt emberek nyelvé-'
ben. Ugyancsak az értelem nyomai ott láthatók már az őskőkor emberének
reánk maradt emlékeiben is, amelyekről később az emberiség őskorának
ismertetésénél lesz bővebben szó.

Az értelmi jelenségeket maga a lélek hozza létre (I.
rész), ezért az értelem szellemi képesség (II. rész), a földi
életben azonban az értelmi megismerés külsőkép függ az
agy müködésétől (ill. rész).

1. Kétféle függést különböztetünk meg. Belső függés akkor
van, amikor valami mástól mint részleges októl függ i külső függés
pedig akkor van, ha valami mástól csak mint feltételtől függ, ami
kor ugyanis működését csakis a feltétel jelenléte mellett fejtheti ki.
Az érzetek a test és a lélektől belsőleg függnek, mert azokat
mindkettő hozza létre. Ellenben az értelem a megismerésnél nem
fűgg belsőleg a testtől. Az értelmi élet jelenségeit csakis a lélek
hozza létre, azok csakis a lélekben vannak és éppen azért azok
kiterjedés nélküliek és szellemiek i szellemieknek hívjuk mindama
jelenségeket, amelyeket maga a lélek, a testtől való belső függés
nélkül, hoz létre.

Ha az értelmi élet jelenségeit egyedül a lélek hozza létre,
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akkor az értelem szűkségkép szellemi tehetség, mely csakis a
lélekben van meg. Ebből azután az is következik, hogy maga a
lélek is szellemi.

Megengedjük azonban, hogy ebben az életben az értelem
müködése a testtől és pedig az agy tól külsőképen függ, nem mintha
az agy hozná létre a megismerést, hanem oly értelemben, hogy
az értelem e földi életben az érzetek kisérő müködése nélkül nem
fejtheti ki tevékenységet.

Az értelem szellemi jellegét igazoló bizonyítékek a következő elven
épülnek fel: Belső összefüggés és meghatározott viszony van a megismerés
módja és a megismerő tehetség természete között úgy, hogya gondolkodás
tökéletességéből a gondolkodó alany tökéletességére lehet következtetni. Ez
ama általános bölcseleti elven alapszik, hogy az okozat illetve a cselekvési
mód és az ok között meghatározott viszony van, amennyiben az okozat nem
lehet tökéletesebb az oknál és így az okozat tökéletességéből joggal követ
keztetünk az ok tökéletességére.

2. Az értelem szellemi természetét tagadja a materializmus
és pedig annak szélsőséges alakja, amely az anyagon kívül semmi
mást nem enged meg és így nem csak az értelmi, hanem az ér
zéki élet jelenségeit is egyszerüen az anyag változásainak mondja,
Ujabban azonban inkább a lizioligizmust védik. Külőnbséget tesz
nek a lelki élet jelenségei és a fizikai elváltozások között, de a
szellemi jelenségeket az érzéki élet jelenségeire vezetik vissza.
Ezekről az érzetek tárgyalásánál volt bővebben szó, Csaknem vala
mennyien azonban azt tanítják, hogy az értelmi élet jelenségei a
testtől belsőleg függnek és pedig oly mértékben mint az érzéki
jelenségek. Ezek tehát nem engednek meg lényeges kűlőnbséget
az érzéki és a szellemi megismerés között, hanem azokat egymás
sal azonosítják.

A materialisták igy írnak. Az agykéreg sejtjei éppúgy hozzák létre a
lelki képeket, mint a borostyánkő a dörzsölés hatása alatt az elektromosságot,
az urán a fényt, a gyöngykagyló a gyöngyöt és a mirigyek a váladékot. .Adam
kiewicz, Die Grosszhirnrinde als Organ der Seele 26." Az anyag természeté
nél fogva hozza létre a gondolatot épp úgy, mint a vas a mágnességet. • Mole
schott. Der Kreislauf des Lebens 439." Az agy a gondolkodás sajátos szerve
és ennek élettani működése a legtökéletesebb dinamikai gépezet rnűködésének
mondandó.•Haeckel, Die Lebenswunder 378." A végső kövétkeztetés. hogy a
szellemi rnűködés az agy rnűködése, annak egyszerű okozati függvénye, amely
amannak változásával szintén változik.• W. james Psychology 6.

A jiziologizmust a társítás elmélet hivei tartják és a lelki élet elemeit
az agy változásaival hozzák a legszorosabb összefüggésbe. Szerintük az érzet
az anyagnak illetve az agx molekuláinak elsődleges tulajdonsága, minden jelen
ség ezeknek összefüggéseből jön létre; és ezek mind teljesen megmagyaráz
hatók az agy fizikai elváltozásaival. Wundt, Grundriss der Psychologie. 7.

Az I é b· "Iása 1. A megismerés önállóságából vett
. r sz lZODY1. • A ll' . . bero. sze erru megismeres en nagy-

fokú függetlenség és önállóság van, a tárgyakat nemcsak úgy fogja
föl, amint kivülrőla behatásokat kapta, hanem úgy, hogy ezek kere-
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tein túl is tovább haladhat. Már pedig ilyen lelki jelenségeket
nem hozhat létre testi, anyagi tehetség, hanem csakis maga a lé
lek és így azok belsőleg függetlenek az anyagtól.

A főtétel igazolása; Az érzetek úgy adják vissza a tárgya
kat, amint arra a behatásokat nyerték, arnint azok a meghatározott
alak, hely, idő és a többi tulajdonságok által meg voltak határozva.
Igy van ez az állatvilágban és azért itt nincs is az érzetek társításain
túlmenő magasabb megismerés. Az értelem megismerése azonban
túllépi az érzéki benyomások kereteit, elvonatkoztathat a külön
féle tulajdonságoktól, a helytől és az időtől, a dolgokat általános
fogalmak által fejezi ki, a fogalmakból itéleteket, az itéletekből
következtetéseket alkot, oly ismereteket is képezhet, amelyekhez
nem volt közvetlen behatása, a tulajdonságok alapján a lényegre
következtet, az okozatból az okra, a jelenből a multra és a jövőre.
A földi dolgok hasonlóságából következtet az örökkévalókra, az
ismereteket összegezve tudományos rendszereket építhet fel és az
így alkotott szellemi világban elmélkedő lelke sokáig időzhet. Az
értelem müködése tehát nem pusztán a külső benyomások pasz
sziv felfogása és visszaadása, hanem azok keretén túl tovább halad.

Az altélet igazolása. a) Az érzéki, testi, szervi képességek
sem az emberben, sem az állatban ily önálló tevékenységet nem tün
tetnek fel. Az érzetek kombinálásávallehetetlen ily magasabbrendű
müködést kifejteni. A képzelet munkája lényegesen nem haladja
felül az érzéki benyomásokat, mert tevékenysége csakis az egy
kori érzetek új csoportosításában és kapcsolásában merül ki. Ezért
az állatok rnindig külső behatásokra cselekszenek, a belső tevé
kenység náluk hiányzik, nem tanakodnak, új dolgokat nem
találnak fel, szellemi életet nem élnek, megfontolás és következ
tetés náluk nincs. Eppen azért a szellemi élet jelenségeit az állat
világban hiába keressük még ott is, ahol egyébként annak min
den fel tétele megvan.

b) Ez az önálló müködés ellentmond az anyag tulajdonsá
gainak. Az anyag és mindaz ami anyagi, alá van vetve a tehe
tetlenség törvényének és oly mértékben cselekszik, amily mér
tékben erre kívülről ingert nyer; a test oly mértékben változtatja
helyét, amily mértékben arra a külső ok hatást gyakorol. Az ér
zéki megismerés is így adja vissza a tárgyakat, amint arra benyo
mást nyer. Az értelmi megismerésnél azonban megvan az önálló
tevékenység, az nincs alávetve a tehetetlenség törvényének, amely
az anyagi világ legfőbb törvénye és így annak az anyagnál lénye
gesen magasabbnak kell lennie.

2. A szellemiek megismeréséből vett érv. A szellemi megis
merés a szellemiekre is irányulhat, megismerjük azt, ami nem
anyag, mint az Istent és az angyalt, továbbá megismerünk olya
nokat is, amelyek az anyagra nem vonatkoznak, mint aminő pl.
a szűkségesség, a lehetőség, a dolgok lényege stb. Mindezeket az
értelem könnyen fogja fel, sőt az emberiség mindenütt és minden-
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kor az erkölcsi és a vallásos eszmék világa felé szinte természet
szerű szűkségességgel fordult. Amde az érzéki képesség mind
ezekre képtelen.

Az altétel igazolása. Az érzéki képesség az anyagtalant nem
foghatja föl, miként azt az állatvilág megfigyelése igazolja, mert
ezek a magasabb működések még a legtökéletesebb és a test szer
kezetét tekintve hozzánk hasonló állatoknál sincsenek meg. T0

vábbá a szellemi dolgokat mi az analógiák és az anyagi vonat
kozások tagadása által fogjuk fel. Erre pedig az érzéki képesség
képtelen, az nem érti meg a tagadást, mert csak azt érti meg, ami
reá hat, a tagadás pedig nem létezik és így nem is hathat reá.

3. Az értelem megismerésének tárgyköréből vett érv. Az ér
telem minden létezőt érzékit és érzékfelettit, jelent, multat és jö
vőt megismerhet. Már pedig mindezt az érzéki tehetség nem is
merheti meg. Ugyanis az anyag korlátozva van és így nem vonat
kozhatik ilyen szinte végtelen tárgykörre. A tapasztalat is azt iga
zolja, hogy az érzéki megismerés meghatározott határok között
mozog, a látás a színekre, a hallás a hangokra és összes érzékeink
csakis az érzéki tárgyakra vonatkoznak.

4. Az öntudat bizonysága. Szellemi jelenségeinkkel önma
gunkba térhetünk úgy, hogy önmagunkat mint a lelki jelenségek
alanyát és létrehozó okát fogjuk fel. Ezt az érzéki tehetség nem
teheti meg. Ugyanis ez csak úgy lehetséges, ha előzőleg a meg
ismerendő tárgy behatással van a megismerendő alanyra és így a
jelen esetben a megismerőnek kell hatni maga-magára; már pedig
az anyagi dolog így magára nem hathat, hanem így csakis egyik rész
a másik részre hathat. Következőleg csakis a szellem, amely egy
szerű állagánál fogva mintegy önmagában van, képes ilyen meg
ismerésre. Az érzéki megismerő tehetség képtelen az öntudatra
és azért az állatnál, hozzánk hasonló öntudat nincs is.

5. Az érzékek valamely tárgyat, amely felfogó képességüket
csaknem felülmúlja, vagy nem fogják fel teljes egészében vagy
abban teljesen kimerülnek, úgy, hogy már más tárgvat nem is
foghatnak fel; így a szem az erős fény következtében csaknem
teljesen megvakul és már a gyengébb fényt nem is foghatja fel.
Hasonlóképen a Wéber-féle törvény szerint mennél nagyobb az
inger, annál nagyobbnak kell a benyomásnak lennie, hogy erősebb
érzetet váltson ki. Ezért ha a lélek is anyagi lenne, akkor hason
ló törvények alatt állana, ami pedig nem áll fenn, mert a lélek
miután a legfenségesebb tárgyakat és igazságokat szemlélte, min
den nehézség nélkül átmehet az anyagi dolgok ismeretére is. Az
értelmi jelenségek tehát nem függhetnek belsőleg az anyagi tehet
ségektől.

6. Ha az értelmi tevékenység anyagi műkődés lenne, akkor
az energiák állandóságának törvénye szerint az értelem tevékeny-
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ségének növekedése együtt járna a szellemi tevékenységben fel
használt energiák mennyiségével, Már pedig ez nem áll, a szelle
mi élet ugyanis egyes esetekben nagy mértékben növekszik, de
közte és az agy táplálására felhasznált energiák mennyisége kő
zött ily összefüggés nem állapítható meg.

Ha az értelmi élet jelenségeit egyedül
a lélek hozza létre, akkor az értelem

a lélekben levő szellemi tehetség. Ugyanis szellemi tehetség az,
amely nem az érzékszervben, hanem egyedül a lélekben van és
müködésében belsőleg nem függ a testtől, mint részleges létreho
zó októl. Már pedig ilyen az értelem, minthogy az értelmi élet
jelenségeit nem a test, hanem egyedül a lélek hozza létre.

al A szellemi élet ebben az életben
sokfélekép függ az agytól. Míg az agy

elegendőképen még nem alakult ki, addig nincs szellemi tevékeny
ség és az öregkorban is az agy sorvadásával az értelem tevékeny
sége is alábbszáll. Ha az agy megsérül vagy megbetegszik, a szel
lemi tevékenység is hiányos lesz és pedig olyképen, hogy az agy
meghatározott részének sérülésével jellegzetes lelki betegségek
állnak be. Az értelem foka rendesen az agy nagyságával és szer
vezettségével függ össze. Végül az agy a huzamosabb szellemi rnun
ka következtében kifárad. A szellemi élet tevékenysége tehát függ
az agytól és minthogy ez a függés nem lehet belső, annak szük
ségkép külsőnek kell lennie.

b] A szellemi élet jelenségei függnek az érzetektől, csakis
az érzetekkel együtt jönnek létre és ez nemcsak a legelső, hanem
a későbbi fogalmakra is áll, ott is mindig a szellemi tevékenység
gel együttjárnak a képzetek. A képzetek kisérik a szellemi tevé
kenységet nemcsak akkor, midőn anyagi dolgokon, hanem akkor
is, midőn szellemieken gondolkodunk; annál könnyebben alkotjuk
meg a fogalmakat, mennél tökéletesebbek az érzéki képek. A
képzetek világosságával kapcsolatosan az értelmi megismerés foka
is változik. Ha gondolkozás közben a képzelet elkalandozva más
képzetet vet fel, akkor saz előbbi tárgy gondolatköre elhalványo
dik, esetleg végkép eltünik és csakis a megfelelő képzetek felidé
zése után tér ismét vissza. Ha a képzelet munkája szünetel, ak
kor a megismerés munkája sem megy zavartalanul. Ha az értelem
érzéki tárgvat akar megismerni, akkor ez csakis az érzéki képek
kisérete mellett lehetséges, de az érzékfelettiek ismereténél is a
képzelet a hasonlóság vagy más összefüggés alapján állít be szin
tén megfelelő képzeteket. Ha szellemiekről vagy Istenről gondol
kodunk, akkor a képzeletben rendesen nemcsak a szavak, hanem
az érzékfelettieknek is valami elmosódott képzete jelenik meg.
Néha fogalmainkat kisérő képzetek nélkül is megalkothatjuk. de
rendesen ez a kisérő képzetek segítségével történik. Már pedig
ha az értelem tevékenységében így függ a képzetektől. akkor szük-
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ségképen. legalább kűlsőkép függ az agytól. ez a függés azonban
csak külsö, mert az agy nem a fogalmaknak, hanem csak az ér
zeteknek részleges létrehozó oka.

Az imént vázolt függésnek tulajdonképeni oka az, hogy él

lélek a testtel belsőleg van egyesülve. Ezért a lélek szellemi tevé
kenységét csak úgy fejtheti ki, ha vele együttjár az érzéki müködés
is, amely így az értelem müködését segíti. Hasonló összefüggés
van a törekvés jelenségeinél is, ott is a szellemi törekvés jelensé
geivel együtt vannak az érzéki törekvés jelenségei is.

Az agyvelő fejlettsége bizonyos tekin
Az agy és az értelem viszonya.

tetben mértéke a szellemi élet fejlettsé-
gének. Amikor az agyvelőt a szellemi élet mértékjelzőjénekmond
juk, akkor elsősorban a szürke agykéreg nagyságát és annak
szövettani fölépitését tekintjük, amelyet azonban közelebbről leírni
nem tudunk. Annál nagyobb az értelem foka, mennél tökéletesebb
az agykéreg szerkezete, mennél mélyebbek az agvkéreg-barázdák,
főleg a homloki részen. Ezt a megállapítást az anatómusok a ki
kiváló férfiak, mint Gauss, Beethoven, Helmholz, Momsen és Bun
sen agyvelejének boncolásánál igazolták. A gyermeknél az agyvelő
e részei csak lassan bontakoznak ki, a hülyéknél vagy nagyon
tökéletlenek vagy teljesen hiányzanak.

Az emberi agyvelő átlagos súlya 1400 gr. A magasabb fej
lettségű törzseknél átlagban nagyobb agyvelő van. Ez azonban
csak általánosságban igaz, sokszor az ellenkezője figyelhető meg.
Igy Bischof 545 német ember koponyáját megvizsgálta és azt találta,
hogy közülük 167 agyveleje csak a néger agyvelő átlagát érte el,
míg 24 ezen átlag alatt volt. A kiváló emberek agysulya következő
volt: Byron 1807, Gambetta 1241, Schiller 1508, Dante 1420,
Cromwel 2231, Cuvier 1829, Turgenjew 2012, Helmholtz 1420,
Gauss 1492, Kant 1650 és Bismarck 1807 gr.

A tapasztalat igazolja továbbá, hogy az agy törneget a meg
feszített szellemi vagy testi munka erősen növelheti. Ranke kimu
tatta, hogy a bajor parasztok agyveleje kisebb a városiakénál.
Broca szerint a párizsiak agyveleje az elmult hét század folyamán
35 cm.i-el nagyobbodott.

Az agynak szerkezete és a koponya alkata között is össze
függésnek kell lennie. Ezért a koponya alkatából pl. a magas
ívelésü koponyából legalább valószínűséggel az értelmi tehetség
fokára lehet következtetni. Sokszor az értelem fejlettségének fok
mérője gyanánt a Camper-féle szöget használják. Ha az orr felső
kezdetét, az orrgyökőt, .a felső állkapocs közepével és azt a! fül
sziklacsonti nyílásával összekötjük, kapjuk a Camper-féle szöget i
ez legnagyobb a fehéreknél és legkisebb a primitiv ősi fajoknál.

A ért Im, t ék égI kaU á 'ól Az értelmi élet jelenségeinél a kisérő
z e I ev enys o z CI a. ké t I' kk ' k é • b II .epze , em e epe es egye sze erm

tevékenység miatt az egész agy vagy annak legnagyobb része
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közreműködik; ez annál inkább áll, mennél magasabb értelmi
rnűkődésről van szó, A gondolkodást tehát nem lehet lokalizálni.
"A szellemi tevékenységnél az összes érző központok közreműköd
nek." Tigerstedt, Physiologie des Menschen 2. 461. "Az emlékezet,
az értelem, a figyelem és az akaratnak nincs meghatározott helye
az agyban. Ezek mindenűtt az egész agyban megvannak. " Ebbing
haus, Psychologie I. 168. "A magasabb szellemi élet jelenségeinek
helyhez kötöttsége teljesen kizárt. A lélektan mai állása szerint a
gondolkodást pontosabban lokalizálni nem lehet." Fröbes Lehr
buch der exper. Psychologie II. 51.

Egyesek szerint az agy ama részeinek, amelyekből az idegrostok egész
kötege indul ki, az u. n. társító központoknak az lenne a feladata, hogy az
egyes érzeteket magasabbrangú megismerő jelenségekké füzzék össze; ezek
hez a társító központokhoz lenne fűzve a szellemi élet. Wundt szerint főkép
a homloki rész működik közre különösebb módon az értelmi működéseknél.
Flechsig pedig gondolkodó szerveket (Denkorgane) állít fel az agyban. Három
ilyen központot vesz fel a homloki reszen, az első rész az erkölcsi és az
esztétikai, a középső és a hátulsó rész a logikai itéletek székhelye. - Azon
ban a gondolkodásnak ez a helyhezkötöttsége nem felelhet meg a valóságnak.
Az értelem tevékenysége ugyanis különféle érzeteket és érzetkapcsolatokat
tételez fel és ezért az egész agy közrernűködését kivánja. Lehetetlen továbbá
az értelem tevékenységét igy szétkülöniteni, lehetetlen pl. az erkölcsi itélete
ket a logikai itéletektől így szétválasztani, mert az erkölcsi és az esztétikai
itéletek feltételezik a helyes logikai itéleteket.

II. A fogalmak eredete.

A fogalmak eredetének problémája azt
kutatja, honnét származnak fogalmaink,

velünk szűlettek-e, avagy a földi életben szereztük meg azokat. A
fogalmak eredetének problémája az elemi, egyszerű fogalmakra
vonatkozik, ama Iogalmakra, amelyekből a többi összetett fogal
makat alkotjuk meg. A századok folyamán a különböző bölcseleti
elméletek különbözőkép kisérelték meg megoldani a felvetett
problémát. A legfőbb elméletek a következők.

1. A szenzualizmus elmélete szerint a fogalmak az érzetek
egyszeru társításai, Ez az elmélet azonban helytelen, mert a fogal
makat nem lehet az érzetek társítására visszavezetni.

2. A nativizmus szerint a fogalmak már velünk születnek.
Az értelem már születésétől kezdve bír megfelelő dispoziciókkal,
lelki adottságokkal. amelyek az érzetekkel kapcsolatban fogalmakká
bontakoznak ki. Egyesek ezt az elméletet csak az általános, míg
mások az összes fogalmakra terjesztették ki. Igy vélekedett már
Pláto. Szerinte a dolgok lényeget feltüntető általános változhatat
lan és örök fogalmak az érzéki tapasztalatból nem meríthetők,
mert ezek csakis esedékes és változó dolgokat mutatnak fel. A
fogalmaknak tehát a lélekben már a testtel való egyesülése előtt
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is meg kellett lenniök. A lélek ugyanis már e földi életet meg
előzőleg élt az eszmék boldog világában, ahol a dolgok lényeget
szemlélte és ezeket a fogalmakat magával hozta a földi életbe,
ahol büntetésképen átmenetileg egyesülve van a testtel. Ezek a
fogalmak idéződnek fel ujonnan az érzéki benyomásokkal kap
csolatban. Hasonlókép ír sok helyütt sz. Agoston is. Ugyancsak
így vélekedett Kant is, aki az értelem számára 12 veleszületett
fogalmat, kategóriát vett fel. Ujabban Rostnini elevenítette fel a
régiek e tanítását.

3. Az oniologizmus szerint ebben az életben az Istent bár
csak homályosan, de mégis közvetlenül látjuk és minden mást az
Istenben ismerünk meg, amennyiben ő mindennek létrehozó és
eszményi oka. Ezt tanították Malebranche, Gioberti és Rostnini.

Ez a vélemény azonban ellenkezik a tapasztalattal, mert az Isten
közvetlen látása nem ennek a földi életnek a sorsa. Istent ebben
az életben csak közvetve ismerjük meg. Az isten-fogalom tehát a
teremtett világbóllevezetett fogalom. Továbbá a tapasztalat szerint
fogalmainkat nagyrészt következtetések útján alkotjuk meg és
azokat nem szemléljük közvetlen az Istenben.

Az ontologisták sz. Ágoston egyes helyeire hivatkoznak, ahol azt állítja,
hogy mi a legfelsőbb fogalmakat az isteni örök eszmékben ismerjtik meg.
Ehhez hasonló volt Plátó tanítása is. Plátó szerint a dolgok lényegei az "esz
mék", valami eszmei világhan a földi dolgoktól külünváltan is léteznek és mi
csakis azoknak közvetitése mellett ismerjük meg itt e földön a látható tárgya
kat. A neoplatonikusok szerint az eszmék az isteni értelemben vannak, és mi
az isteni eszmék közvetítésével nyerjük fogalmainkat. 'Az arab filozófusok
valami "világlelket" vettek fel, mely közli velünk a legfőbb fogalmakat. Sz.
Agoston több helyen világosan mondja, hogy az ok, amiért mi az általános
igazságokat megismerjük, az örök változhatatlan isteni igazság, amely megvilá
gítja az emberi elmét. Ennek az az értelme, hogy a végtelen lsten egyrészt
végső oka minden létezőnek és minden megismerhető és megismert igazság
nak, amely belőle, akárcsak a fény a napból, származik, másrészt pedig ő az
utolsó oka az emberi értelemnek is. Sz. Ágoston írásai az örök eszmékről
egyébként homályosak és így nem csoda, hogy azokat a századok folyamán
különbözőképen értelmezték.

4. A fideizmus szerint az erkölcsi világra és a vallásra vo
natkozó fogalmak megismerése az értelmi képesség határait felül
múlja, ezeket a fogalmakat tehát nem az érzéki benyomásból
vezetjük le, hanem a lélek a veleszületett tennészete és készsége
alapján kelti fel az érzelmi hitet, az érzelmekkel kisért öntudatlan
vágyódást és törekvést és ezzel szerzi meg az erkölcsi igazságokat.
Igy vélekedett többek közt Schleiermacher német bölcselő, aki a
vallási életet egészen az érzelmek területére vitte át. Hasonló volt
ehhez a medernisták tana is. - Ez az elmélet azonban nem fo
gadható el, mert megfosztja az értelmet jellegzetes tehetségétől, a
Iogalom-szerzéstöl, továbbá lehetetlen, mert az érzelmekkel és tö
rekvésekkel nem lehet fogalmakat alkotni. Végül már előzőleg
feltételezi a velünk született fogalmakat, minthogy az érzelem és
a törekvés csakis a megismerés nyomán fakadhat.
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5. Az intuicionizmus, a közvetlen meglátás elmélete szerint
a dolgok természetét és főleg az erkölcsi és a vallási fogalmakat
nem következtetés útján, hanem közvetlenül bírjuk valami érleimi
intuició, közvetlen meglátás útján. Az érlelem belső természeténél
fogva az erkölcsi és a vallásos fogalmakat közvetlenül szemléli.
"Miként közvetlenül látjuk az érzéki világot, úgy hasonlókép köz
vetlenül szemléljük az érzékfeletti világot is. Ez a közvetlen szem
lélet a vallásos élet alapja. Az érzékfeletti világ létezését nem kell
a látható világból igazolni, hanem azt közvetlenül kell átélni. Il

M. Scheler, Das Ewige in Menschen I. 398. - Ez az elmélet
azonban minden alapot nélkülöz, merl Iogalmainkat, .az öntudat
tanusága szerint, nem közvetlen meglátás, hanem következtetés
útján alkotjuk meg.

Hasonló elméletet vallanak a teozofisták is; szerintük az em
ber, ha arra kellőleg van elkészülve, közvetlenül tekintheti az ér
zékfeletti és az isteni dolgokat. J. Böhme, Swedenborg, H. Bla
tavsky, R. Steiner.

6. A tradicionalizmus elmélete szerint az ember az összes, de fő
kép a vallásos fogalmakat még teremtésekor kinyilatkoztatás útján
kapta meg, ez a kinyilatkoztatás később a hagyomány útján szállt
nemzedékről-nemzedékre. Igy vélekedtek Bon a ld, Lamennais és
Bonetty. Ez az elmélet azonban föltételezi már előzőleg az egyes
fogalmak létezését és különben is tévesen állítja, hogy az emberi
értelem saját erejéből az igazságokat nem ismerheti meg.

7. Végül a skolasztikus bölcselet szerint fogalmainkat a földi
életben a tapasztalat útján szerezzük meg. Ez volt a keresztény
bölcselet tanítása sok századon át és a bölcseleti iskolákban, leg
alább lényeges pontjaiban, ma is mindenütt védik.

A fogalmak eredete a keresztény bölcselet szerint.

A keresztény bölcselet tanítása a fogalmak eredetéről a kö
vetkezőkben foglalható össze. 1. A fogalmak nem születnek ve
lünk, hanem azokat maga az érlelem szerzi meg ebben az életben;
ez a tétel a nativista elmélet ellen van, amely azt tanítja, hogya
fogalmak velünk születnek. 2. Az érlelem a fogalmakat az érzéki
tapasztalás útján szerzi és nem pedig a kinyilatkoztatás útján vagy
más misztikus úton ;" ez a tétel a tradicionalizmus, az ontologizmus,
a fideizmus és az intuicionizmus ellen van. 3. Végül az érlelem
az általános fogalmakat a képzetektől elvonás útján alkotja meg
s ezérl a fogalmak a képzetektől főképen abban különböznek,
hogy elvontak; ez a szenzualista, az érzettársítási elmélet ellen
irányul.

A fogalmak nem születnek velünk, hanem azokat az
értelem a földi életben szerzi meg.
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A fogalom a tárgy értelmi hasonmása, a tárgy értelmi, lelki
képe. Az értelem, a keresztény bölcselet szerint olyan, mint a
teljesen üres tábla, amelyre semmi sincs rá írva. A fogalmak nem
születnek a lélekkel együtt, hanem azokat az értelem az élet fo
lyamán szerzi meg. Mindazonáltal nem állít juk, hogy a velünk szű
letett fogalmak belső ellentmondást zárnak magukban, hanem csak
azt mondjuk, hogy a természet rendje szerint a fogalmak nem
születnek velünk, hanem azokat az élet folyamán szerezzük meg.

Ez a kérdés, vajjon a fogalmak velünk születnek-e vagy nem, tisztán
pszichológiai természetű. Nem tárgyalj uk a kritikai kérdést, vajjon fogalmaink
nak tárgyi érték felel-e meg. Fogalmainknak akkor van tárgyi értékük, ha azok
csakugyan a tárgy lelki képei, akárhogy is jöttek létre, akár az érzéki tapasz
talat útján, akár pedig velünk születtek.

1. Ha az értelem már kezdettől fogva
birná a fogalmak alkotására a szüksé

ges adottságokat, vagyis ha a fogalmak velünk születnének, akkor
már kezdetben épp úgy kellene viselkednünk, mint későbben,
amikor fogalmainkat a külvilágból az érzéki tapasztalat útján sze
rezzük meg, amikor a fogalmak állandóan készletben állanak, és
azokat bármikor ismét felidézhetjük. Amde az ember kezdetben
máskép viselkedik, mint később. A mindennapi élet is igazolja,
hogy az ember az egyes dolgok fogalmait az érzékek útján szer
zi meg. Az emberek nem születnek kész tudósoknak, hanem is
mereteiket csak lassan, nehezen, a tanulás útján sajátítják el. Az
értelem tehát a fogalmakat nem kezdettől fogva bírja, hanem azo
kat a tapasztalat útján szerzi meg ..

2. A lélek lényegénél. azaz természeténél fogva nem bírhat
ja a fogalmakat. Ha a lélek lényegénél fogva birná a fogalmakat,
akkor isteni tulajdonsággal rendelkeznék. Isten, aki mindennek
eszményi és létrehozó oka, minden dolog tökéletességet magába
zárja, és így mindent sajat természetéből kifolyólag ismer meg.
Ilyen tökéletesség és következőleg ilyen ismeret a véges lélekben,
az értelemben nem lehetséges.

Az értelem a fogalmakat a külső és a belső tapasztalat
útján nyeri.

A fogalmak rnegszerzésének legfőbb forrása a tapasztalat. Ez
kétféle: külső, mely az érzéki világra, és belső, az öntudat tanu
sága, amely a lelki jelenségekre vonatkozik.

1. Az érzéki világ fogalmait a külső tapasztalat útján nyer
jük. Az érzéki dolgok fogalmait a külső tapasztalat, az érzékek
szolgáltatiák. Ez onnét igazolható, hogy az olyan embernél, akinél
már kezdettől fogva valamely érzék hiányzott, nincs meg a hiányzó
érzéknek megfelelősajátos fogalom, így a vaknál nincs meg a szín,
a süketnél pedig nincs meg a hallás fogalma. Továbbá csakis a
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külső érzéki tárgyaknak vannak sajátos íogalmaik, a szellemiek
nek pedig nincsenek. Végül a külső tárgyak fogalmai annál vilá
gosabbak, mennél világosabbak az érzetek i ez pedig csak úgy
magyarázható, ha az értelem a külső érzékek által szerzi meg a
fogalmakat.

A fogalmak megszerzésének e módja teljes mértékben meg
felel az ember természetének. Az ember ugyanis testből és lélek
ből áll, a testnek és az érzékeknek pedig az a rendeltetése, hogy
az értelemnek a fogalmak megszerzésében segítségére legyenek.
Nincs is nehézség abban, hogy az értelem az érzéki megismerés
által alkossa meg a fogalmakat. A test és a lélek ugyanis egysé
ges állaget alkot. Az érzéki megismerés feltünteti az érzéki tárgyát
és a lélek illetve az értelem, minthogy vele egyesülve van, alkotja
meg arról a fogalmat.

Ez volt mindenkor a skolasztikus bölcselet álláspontja. Aris
toteles tagadja, hogy velünk született fogalmaink lennének. Sz.
Tamás is sokszor hangsúlyozza, hogy az értelmi megismerés az
érzéki megismerésből indul ki és azért a bölcseleti iskolákban
általánosan elfogadott tétel, "semmi sincs az értelemben, ami elő
zetesen nem volt meg valamiképen az érzékben. "

2. A lelki jelenségek fogalmait a belső tapasztalatból, az
öntudat tanusága útján, szerezhetjiik meg. Kétségtelenül vannak
fogalmaink a lelki jelenségekről, mint a gondolkodásról vagy az
érzelmekről, e fogalmakat pedig az öntudat tanusága szerint, a
belső tapasztalat útján nyertük. Azért ismerjük meg a lelki jelen
ségeket, azért különböztetjük meg őket egymástól, mert azokat
belsőleg átéltük. S rninthogy alélek a lelki jelenségekkel egye
sülve van, könnyen érthető, miért ismeri meg a lélek a lelki
világ jelenségeit.

A keresztény bölcselet szerint a lélek
az érzéki megismerés illetve az érzetek

útján alkotja meg a fogalmakat. Igaz ugyan, hogy az érzet érzéki,
az értelem pedig szellemi, de azért mégis hathatnak egymásra,
mert úgy az érzéki, mint a szellemi tevékenységnek alapja a lélek.
Ez a keresztény bölcselet tanításának lényege a fogalmak erede
téről és ezt a bölcseleti iskolákban ma is mindenütt tartják.

A régi skolasztikusok a fenn emlitett tanokon kívül ponto
sabban megjelölni akarván a módot, hogyan hathat az érzéki
képzet a szellemi természetü értelemre, közbeiktatták az "intel
leetus agenst" és a fogalmak eredetét részletesebben a következő
kép magyarázták.

Aristoteles nyomán kétféle értelmet különböztettek meg.
Az egyik a tulajdonképeni gondolkodó értelem, az" intel/ectus
patiens", amely létrehozza a tulajdonképeni megismerést, a fogal
makat, a "species expressa"-t, A gondolkodó értelmen kívül
felvettek még egy más cselekvő értelmet, az "intel/ectus agens'í-L
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Ez a szellemi tennészetü képesség hozza létre a tárgynak illetve
a képzetnek szellemi hasonmását, u "species impressa'í-t, amely
az értelmet képesíti arra, hogy magában létrehozza a tárgy
tulajdonképeni fogalmat, a species expressa-t. A képzet tehát
hatással van a cselekvő értelemre, ez hozza létre a tárgy szellemi
hasonmását és csak evvel együtt képes az értelem a tulajdon
képeni megismerésre. A szellemi tevékenységnek oka a műkődő
értelem, a képzet pedig csak annak oka, hogy az értelem ilyen
tárgyról alkotott fogalmat. *

A képzetnek a fogalmak létrehozásában csak távoli, ellenben a species
irnpressák létrehozásában közeli szerepe van. Egyesek szerint a képzet mint
eszményi ok hozza létre a species irnpressa-t, amennyiben mintegy ennek vi
lága mellett hozza létre a cselekvő értelem a species impressa-t. Mások azon
ban a képzet e rnűködését igazi, létrehozó oksággal értelmezik, ezek szerint
a képzet mint eszköz szerepel, amellyel együtt hozza létre a cselekvő értelem
a species impressa-t.

A cselekvő értelem működéséről azt mondták a régiek, hogy .elvonja
a specieseket a képzetekből ;" vagy .a dolgokat megismerhetökké teszi,"
amennyiben a gondolkodó értelem megismeréséhez most már semmi sem hi
ányzik; vagy "megvilágitja a képzetet," amennyiben a képzet által feltüntetett
tárgyak most már csakugyan megismerhetők, mert a spécieseket a megismerő
értelemben létrehozva, az értelem előtt megvílágítja, megismerhetövé teszi a
képzetet.

Ez volt a régi skolasztikus bölcselőknek a századok folya
mán nagy többséggel védett tana, amelyben rendesen Aristoteles
egyébként homályos helyeire hivatkoztak. Ezt tanította sz. Tamás
is. De a régi időkben is mindig voltak egyesek, akik ezt a homályos
tant elvetették.

A mai pszichológusok a régi skolasztikusok e tanát elvetik,
mert nehezen érthető és mert a fogalmak eredetének amúgy is
nehéz problémáját még nehezebbé teszi.

Azt rnondták a régiek, hogya képzet érzéki és anyagi, az értelem pedig
szellemi, e kettő közt nincs meg a megkivánt viszony és egyesülés és ezért
van szükség a cselekvő értelem közbeiktatására. - Ez azonban nem áll. A
képzet ugyanis egymagában is elegendőkép határozza meg az értelem műkö
dését és pedig a lélek egysége miatt, miként az előbb mondottuk. Különben
is maga a rnűködő értelem szintén szellemi természetű és természetét tekintve
éppúgy különbözik a képzettől, mint maga a gondolkodó értelem és igy annak
közbeiktatására szükség nincs.

Az értelem az általános fogalmakat a képzetekböl el
vonás útján alkotja meg.

Bár az értelem a fogalmakat a képzetekből alkotja meg,
azért azok a képzetektől mégis lényegesen különböznek, mert

*Az intellectus agen s-t általában mint a léleknek a valóságban elválasztott
tehetségét fogták fel. A skottisták azonban a cselekvő és a gondolkodó érte
lem között csak értelmi megkülönböztetést vettek fel; szerintük az értelem
kétféle működést fejt ki; mint intellectus agens létrehozza a species irnpressát,
mint intellectus patiens pedig létrehozza a species expressát, a tulajdonképeni
fogalmat.
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általánosak és elvontak. Az általános elvont fogalmak alkotása az
érlelem jellegzetes és sajátos működése. Igaz ugyan, hogy az ér
telem nem csak általános, hanem egyéni fogalmakat is alkot,
amelyekkel megismeri az egyéni érzéki tárgyakat, de azérl mégis
az érlelem jellegzetes tevékenysége nem az egyéni, hanem az álta
lános fogalmak alkotása. Az általános elvont fogalmak képezik az
érlelem többi tevékenységének, főkép az itélet-alkotás és a követ
keztetés alapját. Ez a fogalom-alkotás az érlelem jellegzetes mun
káia, amelyet az érzékek körében hiába keresünk.

Az általános fogalmak a képzetek nem puszta megismétle
sei vagy társításai, hanem ennél lényegesen magasabb szellemi
tevékenységet jelentenek. Az érlelem a képzetekből elvonás útján
alkotja meg az általános fogalmakat. Ez az elvonás pedig abban
áll, hogy az érlelem a tárgyakban, elhagyva az egyéni kűlőnbsé
geket, azt fogja fel, ami bennük közös. Az érzék a tárgvat mint
egyénít fogja fel, ellenben az érlelem azt fogja fel, ami a tárgyak
ban közös.

A fogalmak különböznek az általános közképektől. Az álta
lános közkép, pl. az ember képzete, elmosódott, de azérl mégis
konkrét kép, Péter vagy Pál egyéni képzetével szemben. A közképzet
a fő jelemvonásokra redukált, elmosódott, egyéni képzet és csak
annyiban mondható általánosnak, amennyiben az elmosódott egyén
mintegy képviseli az egész fajt. Ellenben a fogalom a tárgy lelki
képe, pl. az embernél "érlelmes lény." A fogalomnál elvonjuk a
tárgyak közös tulajdonságait, jegyeit és ezekből alkotjuk meg a
tárgy lelki képét. A fogalom tehát a képzetnek nem valami át
finomított formája, nem érzéki képzet, hanem a tárgynak tisztán
szellemi jegyekből álló képe.

Amikor az érlelem a képzet nyomán általános fogalmat
alkot, akkor annak, hogy általános fogalmat alkot, oka az értelem
szellemi természete, ellenben annak, hogy erről a tárgyról alkot
ily fogalmat, oka a képzet.

Az érlelem nemcsak általános, hanem
egyéni fogalmakat is alkot, azaz meg
ismeri az egyéni dolgokat is.

Az érlelem az egyéni dolgokat világosan megismeri, az anya
giakat éppúgy, mint a szellemieket, és pedig úgy, hogy különb
séget tesz a lényeg és a járulékos kűlőnbségek között. Voltak
egyesek, akik tagadták az érlelem ez egyéni megismerését, és
csakis olyan érlelemben engedték meg ezt, amennyiben az érle
lem általános szellemi megismerésével egyidőben ugyanabban a
lélekben együtt van az érzéki egyéni megismerés is. Az érlelem
azonban kétségkívül egyéni fogalmakat is alkothat, egyéni szellemi
megismerése is van, hisz számos ismeretünk és itéletünk az egyéni
dolgokra vonatkozik.
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A skolasztikus bölcselők sokat vitat
koztak az egyéni fogalmak megszerzé
sének rnódjáról. Egyesek szerint az

egyéni dolgok megismerése csak közvetett és csakis reflexió útján
jön létre. Mások azonban úgy vélik, hogy az egyéni megismerés
közvetlen és már az első megismerésben is megvan. Az első el
mélet szerint az értelem első megismerése elvont, általános, az
egyéni megismerés csak közvetett, csak reflexió útján jön létre. A
másik elmélet szerint az értelem első megismerése egyéni és csak
később elvonás útján szerzi meg az általános fogalmat. Mindkét
elméletnek megvannak a maga érvei.

1. Az első elmélet szerint az egyéni dolgokat csak kőzvetve
reflexió által ismerjük meg. Az értelem ugyanis minthogy az ér
zékeknél tökéletesebb, a dolgokat általánosan fogja fel és éppen
azért már az első megismerésnél is, amidőn az érzékek valami
lyen tárgyát mutatnak fel, mindjárt elvonatkoztat az egyénitől és
az általános fogalmat alkotja meg, míg az egyénit a képzetekre
való visszatérés, reflexió által ismeri meg és pedig azáltal, hogy
a képzetben az általános fogalmat az egyéni jegyekkel mintegy
meghatározva látja.

Ennek az elméletnek az érvei: a) Sz. Tamás és a skolasz
tikusok tanítása szerint az értelem tennészete az, hogy általános
fogalmakat alkosson. Minden tehetség pedig tennészete szerint
rnűködik és azért természetesebb, hogy az értelem első megis
merése is általános legyen és az egyéni dolgokat csakis reflexióval
ismerje meg. - b) Az értelem az egyéni dolgokat úgy fogja fel,
hogy az először nyert általános fogalmat, a képzetek útján szer
zett iegyekkel, tehát a képzetekre való visszatérés, reflexió útján
körvonalozza. Ezt a tapasztalat is igazolja, ugyanis az egyéni dol
gok fogalmai rendesen össze vannak téve egy általános fogalom
ból és a képzetekből merített közelebbi meghatározó jegyekből.
pl. piros rózsa. Ezenkívül rendszerint a dolgok általánosabb is
mereteiből szoktunk haladni a jobban meghatározott dolgok is
merete felé. Az érzékek a dolgokat először inkább általánosság
ban tűntetik fel és ugyanaz áll az értelemre is, amely a kevésbbé
tökéletes ismeretből a tökéletesebb ismeret felé halad.

Sz. Tamás szerint az értelem az általánosabb fogalmakat elöbb fogja
jel, mint a kevésbbé általánosakat, legelőször pedig a legáltalánosabb fogai
mat, a lény fogalmát alkotja meg. Mások pedig azt vélik, hogy az értelem
működése a kevésbbé általánosakból indul ki. Bizonyosnak látszik, hogy, miként
az érzéki megismerés, úgy a szellemi megismerés is a kevésbbé meghatáro
zott ismeretekből indul kl és a jobban meghatározott ismeretek felé halad.

2. A második elmélet szerini az értelem közvetlenül minden
reflexió nélkül ismeri meg az egyéni dolgokat és pedig azért, mert
az értelem éppúgy megismerheti az általános, mint az egyéni dolgo
kat, egyaránt alkothatja meg az általános és az egyéni fogalmakat.
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Ennek a véleménynek érvei. al Az értelem első megisme
rését a képzetben levő egyéni tárgy által határozza meg. Ezért
természetesebb, ha a tárgyát mindjárt kezdetben úgy fogja fel, a
mint az a valóságban van, azaz mint egyénit. b] Valószínűbbnek
látszik, hogy az értelmet az általános fogalom megalkotására nem
csak egy, hanem több képzet indítja és csakis ezek összehason
lítása útján alkotja meg az általános fogalmakat. Az általános fo
galmak alkotása tehát a képzetek elvonása, reflexió útján történik.

A fogalmak megszerzésén ek legfőbb for
rása az érzéki tapasztalat. Minthogy a

szellemiek fogalmát az érzékek, illetve a képzetek nem adhatják
meg, felmerűl a kérdés, honnan szerezziih meg ezeket?

A szellemiek fogalmát is az érzékek útján nyerjűk és pedig
olyképen, hogy a szellemieket az érzéki dolgokkal viszonylatba
hozzuk, így kapjuk az u. n. analóg fogalmakat, amelyek a
szellemi dolgokat nem fejezik ki úgy amint azok vannak, hanem
csakis az érzéki dolgokhoz való viszonylatban.

Nagyban hozzájárulnak a szellemiek fogalmának megalkotá
sához a belső tapasztalat, a szellemi jelenségek által nyert fogal
mak, amennyiben a lelki, szellemi jelenségek mintájára fogjuk fel
a többi szellemieket is. Ezek a fogalmak azonban szintén csak
analóg fogalmak és pedig azért, mert a belső tapasztalat e lelki
jelenségeket nem önmagukban, hanem csak megnyilatkozásukban
és ezt is csak homályosan fogja fel.

A lélekben nagyfokú készség van a szellemi fogalmak meg
alkotására, amit igazol az a tény, hogy azokat már gyermekkor
ban is világosan és könnyen alkotjuk meg. Ez kűlönösen akkor
tünik elő, ha valakinél már születésétől kezdve hiányzik a látás
vagy a hallás érzete vagy mindkettő és mégis még az ilyen is
a szellemi és az erkölcsi fogalmakat könnyen szerzi meg. Példa
erre a vakon szűletett Saunderson, aki a formáknak pusztán ta
pintása alapján geometriai könyvet írt. A vak, siket és néma Brid
geman Laura és Keller Helén, akik csak tapintás útján szerezhet
tek fogalmakat, nagy lelki műveltségre tettek szert, így az utóbbi
önéletrajzát is megírta.

lll. Fogalmaink visszaidézése az emlékezet útján.

A tapasztalat igazolja, hogy fogalmaink és gondolataink nem
tünnek el nyomtalanul, hanem azokat emlékezetünkben megtart
juk és alkalomadtán ismét felidézzük. Az értelmi emlékezetnek
kettős működése van, először egyszerűen visszaidézzük a régbírt
fogalmakat és gondolatokat, másodszor úgy idézzük vissza, hogy
azokra mint saját mult lelki élményeinkre ráismerünk, azaz reájuk
visszaemlékezünk. Rendesen a fogalmakkal együtt idézzük fel a
képzeteket is. Minthogy pedig ezek ugyanazon törvények szerint
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idéződnek fel, mint a fogalmak, azért mindazt, amit a szellemi em
lékezetre mondunk, az áll egyuttal az érzéki emlékezetre is.

t. A ielidézés elmélete.

A fogalmak és a gondolatok az értelemben valami nyo
mot hagynak hátra (I. rész), amelyek a felidéző okok hatá
sa alatt ismét felúju1hatnak (ll. rész).

Ez a tétel nemcsak a fogalmakra és a gondolatokra nézve
áll, hanem a lelki élet minden jelenségére, amely szellemi tevé
kenységgel volt összekapcsolva. A szellemi tevékenység az érte
lemben valami változást, nyomot, készséget, dispoziciót, u. n.
specieseket hagy hátra. Ezek a változások szellemi járulékok. A
spéciesek, bár azokat emlékképeknek mondjuk, nem lehetnek
igazi emlékképek, t. i. fogalmak és képzetek, mert ezek a tudat
körén kívül nem létezhetnek, mivel tudatalatti lelki jelenség nincs.
Mikor a kűlső felidéző tényezők ezekre a spéciesekre hatnak,
akkor a régen átélt lelki jelenségek bennünk újonnan felidézöd
nek.

A tapasztalat tanusága szerint úgy a
külső tárgyak, mint a belső lelki jelen

ségek fogalmai felidézhetők akkor is, amikor a kűlsö tárgyak már
nincsenek jelen és amikor a gondolatok már régen eltüntek és
pedig annál gyorsabban és hüebben, mennél többször és mennél
hosszasabban foglalkozott velük régebben az értelem. Ez csak úgy
magyarázható, ha felvesszük, hogya gondolatok minden alkalom
mal valami nyomot, spécieseket hagytak hátra." Es ez természetes
is, mert hisz minden tevékenység szűkségképen valami hatást vált
ki, melynek következtében annak megismétlése már könnyebb,
miként pl. az akarati készségnél. az erényeknél vagy másutt is
látni lehet.

A keresztény bölcselet szerint az em
lékezet azonos az értelemmel, csak

fogalmilag különbözik tőle. Az emlékezet tehát maga az értelem,
amennyiben megőrzi a régmult lelki jelenségek emlékképeit és
azokra ismét ráismer.

Az értelmi emlékképek, rninthogy szellemi járulékok, valami
alanyt tételeznek fel és minthogy ez a folyton változó test nem
lehet, azért az csakis az állandóan megmaradó állagi szellemi
lélek lehet.

A skolasztikusok a felidézést az emlékezeti speciesehhel magya-

"Herbart szerint maguk a gondolatok maradnak meg csakhogy a tudat
nélkül, ez magyarázza a felidézés lehetőséget. Ez azonban nem áll, rnert tu
-datalatti jelenségek nincsenek.
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rázzák. Emlékezeti spécieseket minden szellemi tevékenység hagy
hátra és pedig nemcsak maguk az első fogalmak, hanem a többi lelki
jelenségek is, a megismerés, a törekvés és az érzelmi élet terén.
E spéciesek természete azonban közelebbrőlnem határozható meg.

Az értelmi tevékenység a lélekben hagy hátra speciest. Ellen
ben az érzéki élet jelenségei, mint pl. a képzetek, nemcsak a lé
lekben, hanem valószínűleg az agyban is, bár nem kizárólag, hagy
nak hátra ilyen spécieseket. A lélekben hátrahagyott spéciesek a
halál után is megmaradnak.

A li . ló"l' ~" á t Az ujabbkori pszichológusok elfogadják
ZIO "al m....yar za. d lk d' " dt ba gon o o as utan visszamara e-

hatásokat, minthogy azonban tagadják az állagi lelket, azért ren
desen azokat az agy elváltozásaival azonosítják. Egyesek szerint
ez az elváltozás abban áll, hogy az agy-molekulák új elrendező
dést nyertek, mások szerint az idegszövetben vagy az idegsejtek
ben maradnak hátra bizonyos nyomok, amelyek lehetővé teszik a
későbbi hasonló benyomások alapján a mult lelki jelenségek fel
idézését.

"Csakis az idegeknek elváltozása lehet állandó; ez az oka annak, hogy
a lelki jelenségek egymással ugyanolyan kapcsolatban felidéződnek, amilyen
ben azok egymással első ízben társultak." Ebbinghaus, Grundzüge der Psycho
logie I. 746. "Az emlékezel kizárólag az agyvelő útjaitól függ." W. james,
Psychology 2!:12. "A készség semmi más, rnint az idegsejtek molekuláinak bizo
nyos elrendeződése." Ziehen, Leitfaden d. physiol. Psychologie, 276.

Valószínű, hogy az érzéki és a szellem tevékenységnél a
kisérő képzetek miatt az agyban is, az ott lejátszódó biokémiai
folyamatokkal kapcsolatban, létrejönnek valami közelebbről meg
nem határozható elváltozások. Lehetetlen azonban az érzéki és
még kevésbbé a szellemi élet visszaemlékezéseit kizárólag fizioló
giai úton, az agysejtek elváltozásaival magyarázni. Ugyanis ama
pszichológiai törvények, amelyek a bevésés és a felidézés jelen
ségeinél figyelhetők meg, nem azonosak az anyagi változásokat
irányító mechanikai törvényekkel, a képzetsorozatok összefüggési
törvényei nem fiziológiai törvények és azért a felidézés lelki dis
poziciókat, lelki spécieseket tételez fel.

Az értelem az emlékképeket a külső
felidéző okok hatása alatt felujíthatja.

Az emlékképek, bár az értelemben mindig rnegvannak, mégsem
idéződnek fel maguktól. Szűkség van tehát még más kűlső fel
idéző okra is.

A felidéző okok kétléléh, Lehetnek lélektani okok, mint aminő
az akarat parancsa az érzelmek, a képzetek vagy más gondolatok.
Legfőbb szerepet játszik itt a társítás törvénye. Az akarat maga
közvetlenül nem idézheti fel a keresett emlékképet, mert az aka
rat feltételezi előzőleg az ismeretet í közvetve azonban felidéz-
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heti és pedig vagy a figyelem odairányításával, vagy pedig a meg
felelő eszmetársítás útján.

Máskor meg az emlékképeket a fiziológiai okok idézik fel,
mint a bőségesebb vérkeringés vagy az agy izgalma, amelyet az
izgató szerek váltottak ki, de akkor inkább csak közvetve a fel
idézett kellemes vagy kellemetlen érzelmek kapcsán; így van ez
valószínűleg a hallucinációknál.

2. A ielidézés törvényei.

Az emlékezeti spéciesek felidézése az asszociáció, a társítás
törvénye alapján történik. Ez a spéciesek ama kapcsolata, amely
nél fogva az egyik felújítása a másikat is felidézi és ezért az
ilyen összefüggésben bevésett lelki tartalmak egyszerre felidézödnek.

A társítás törvényei nem csak a fogalmakra, hanem a többi
értelmi megismerésre, itéletre és következtetésre, továbbá a kép
zetekre. a törekvésekre és az érzelmekre, szóval az egész lelki
életre is állanak. Azért amit itt a fogalmakra nézve mondunk,
ugyanaz áll a lelki élet minden vonalán történő felidézésre is.

A felidézésnek kettős törvénye van.
1. Az időbeli társítás törvénye alapján azok a fogalmak,

illetve képzetek idéződnek fel egyszerre, amelyek ugyanabban az
időben, tehát egyszerre vagy pedig közvetlenül egymásután vésőd
tek az emlékezetbe. E társítási törvényen alapszik többek közt a
beszéd is, amennyiben a felfogott tárgyak fogalmai a megfelelő
szavakat, a szavak pedig a nekik megfelelő fogalmakat idézik fel
az értelemben. Ennek a törvénynek alapja az, hogy az egyidőben
bevésett spéciesek a lélekben és a képzetek esetén az agyban
valóságos kapcsolatban vannak egymással.

Az emlékezetbe vésett fogalmak sorozatában minden egyes
tag nemcsak a legközelebbivel, hanem az egymásután követke
zőkkel is társulva van és pedig annál jobban, mennél közelebb
állanak egymáshoz. Az egymásután következő tagok az előtte
levőket is felidézik, de már csekélyebb mértékben; azért az emlék
képeket a bevésés sorrendjében szoktuk felidézni és nem pedig
fordítva; a, b, c-t ebben a sorrendben, nem pedig c, b, a-sorban
idézzük fel. Végül társulva vannak a hellyel is, amelyről azokat
tanultuk; azért a könyvből tanult rész a könyvben elfoglalt hely
lyel együtt vésődik az emlékezetbe.

A tapasztalat szerint a betanult szöveg szavait visszaidéz
hetjük anélkül, hogy figyelnénk az értelemre és így világos, hogy
a szavak is egymással összefüggésben vannak az emlékezetben.
Ez a visszaidézés nemcsak azért van, mert az emlékezetben a
szavak egymással szoros kapcsolatban vésődtek be, hanem azért
is, mert a szavak alakítására szűkséges izornmozgások szintén
társulva vannak és ha kimondjuk az első szót, szinte reflex-moz
gással alakítjuk a következő szót is.
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2. A hasonlóság törvényei alapján társulnak az egymáshoz
hasonló tárgyak fogalmai és képzetei; ennek az az oka, hogy a
lélek bizonyos megismeréssel kapcsolatban szinte hangolva van,
valami összhang alapján, hasonló megismerésre.

Nemcsak a hasonlóak, hanem az ellentétesek is felidézik egymást. Igy a
nappal az éjtszakát, a fehér a fekete képzetét idézi fel. Az ellentétek törvé
nye azonban az előbbi törvényekre vezethető vissza; az ellentétek bizonyos tekin
tetben hasonlitanak egymáshoz, mert ugyanabba a nembe tartoznak, mint annak
két szélsőséges tagjai, továbbá azért is, mert igen gyakran együtt vésődnek
be az emlékezetbe.

A természet Alkotója bölcsen rendelte a társítás törvényét,
hogy így a fogalmakat a kellő időben felidézhessük és így a lelki
élet teljes mértékben kibontakozhassék. Ha ez nem volna meg,
akkor nem volna lehetséges a beszéd, a müvészetek ápolása a
tudományok fejlesztése és általában a bonyolultabb lelki élet.

Sokan a modern pszichológusok közül a hasonlóság törvényét mint
önálló törvenyt nem fogadják el, hanem azt az egyidejűség törvényére vezetik
vissza. Azt mondják, hogya hasonló fogalmak részben azonosak és ezért az
egyidejűség folytán egyszerre idéződnek fel.

Amde a hasonlóság törvényét nem lehet az egyidejüségre visszavezetni.
Már az érzéki tárgyakat sem lehet igy különböző és azonos részekre elkülöni
teni, pl. a hasonló szag- és izérzeteket, mert azok nem összetettek. Még ke
vésbbé lehet ezt az azonosságot és különbözőséget az érzékfelettieknél meg
találni. Ha pedig azt mondják, hogy a hasonlóságnál logikai azonosság van,
rninthogy.a hasonlók valamely elvont fogalom ban megegyeznek, ez igaz ugyan,
de ezt a logikai összefüggést nem lehet az egyidejűségre visszavezetni.

3. Az emlékezel.

Az emlékezet ama lelki képességünk, amellyel a régi emlék
képeket ujonnan felidézhetjük. Az emlékezetnek két jellegzetes
tevékenysége van. Az első a bevésés, azaz ama lelki folyamat,
amikor gondolatainkat és képzeteinket úgy véssük be emlékeze
tünkbe, hogy ott spécieseket hagynak hátra. A másik a felidézés,
azaz ama lelki folyamat, amikor az emlékezetben a spéciesek fel
idéződnek és a régi emlékképek felujulnak. Mindkét folyamat, a
bevésés ép úgy, mint a felidézés meghatározott feltételektől függ.

A bevésés függ mindenekelőtt a be
vésés idején uralkodó tudatállapo llól.

Ez a tudatállapot függ a figyelemtől, annál mélyebb a bevésés,
mennél jobban figyelünk, azért a figyelmet felkeltő tárgyak mélyen
bevésődnek; függ az érdeklődéstől, az vésődik be mélyen, ami
érdekkörünkbe vág, ami minket érdekel; függ a kedélyállapottól,
a kellemes hangulatban bevésett emlékek jobban maradnak meg,
mint a kellemetlen állapotban bevésettek i és végül függ a szán
déktól, amit jól akarunk megtartani. az jobban vésődik az emlé
kezetbe. A bevésés további feltétele az időtartam, a túl lassú és
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a túl gyors benyomások gyenge nyomokat hagynak hátra; az ele
gendő, nem túl lassú és nem túl gyors idő a legalkalmasabb a
mély benyomásokra. Függ továbbá a ismétlések számától, amit
többször ismételtünk, az jobban vésődik be az emlékezetbe. Azon
ban ugyanannyi ismétlés eredményesebb. ha azokat nem mind
egyszerre, hanem idömegszakítással végezzük; ezért a kellő idő
ben elosztott ismétlések eredményezik a legjobb bevésést. A be
vésést elősegíti a helyi társítás; a kűlsőleg is jól elrendezett és
világosan nyomtatott anyag könnyen vésődik az emlékezetbe. Elő
segíti végül a bevésést a ritmus, azért könnyebb tanulni szóról
szóra verset, mint a prózát.

A tapasztalat azt is igazolja, hogy a bevésett spécieseket a
bevésést közvetlenül követő nagyobb szellemi munka csökkenti,
azért kell a tanulást pihenéssel megszakítani. A gyors egymás
utánban következő benyomások pl. a képtárakban vagy utazás
közben, gyenge bevésést eredményeznek.

A felidézés általában a bevéséstől függ.
Mennél erősebb volt a bevésés, azaz

mennél erősebbek voltak a spéciesek, annál könnyebb a felidézés.
A felidézés könnyedsége függ az egyéni készségtől; az emberek
nek más és más irányú emlékképek felidézésére van nagyobb
készségük. Függ végül a jelenlegi lelki állapottól, a vidámság
sietteti, a szomorúság késlelteti a felidézést, az izgató szerek, leg-
alább kezdetben, gyorsítják a felidézést. .

Hogy pedig milyen fogalom, illetve milyen képzet idéződik
fel, azt a jelenlegi Iogolom-, illetve képzetkör határozza meg.
Ugyanis a fogalom illetve a képzet rendesen egy hosszabb sornak
a tagja, ugyanaz az O számsorban olvasva a nulla, míg az a, b,
c-ben O-betü fogalmát kelti fel. A fogalomkeltés irányát ezenkívül
még érzelmi világunk és érdekkörünk is meghatározza.

A jó emlékezet könnyedén bevés, a
A jó emlékezel.

bevésett dolgokat sokáig és erősen
tartja meg és azokat hűen adja vissza.

A könnyed bevésés és az erős megtartás elsősorban az
egyéni hajlamtól függ, függ azután a figyelemtől, amellyel azt
emlékezetünkbe bevéstük és függ a gyakorlattól, amely az emlé
kezetet nagyban növelheti. A megtartás erősebb a fiatal korban,
mint később, a felnőttek azonban könnyebben tanulnak, mint a
gyermekek; az élet alkonyán az emlékezet erőssége és könnyed
sége nagyban csökken. Gyakran azok, akik gyorsan tanulnak,
gyorsan is felejtenek.

Az emlékezet hűsége abban áll, hogya tárgyakat úgy idézi
vissza, amint azokat emlékezetünkbe bevéstük. Ez a hűség annál
nagyobb, mennél tökéletesebb a visszaidézés és mennél kevesebb
tévedés csuszott be oda. A tévedés azonban már a vissza
idézett tárgyról hozott itélethez tartozik és azért vigyázni kell,
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hogy az itélet csak azt rnondja, amit az emlékezet csakugyan
visszaidéz, és óvakodni kell, hogyavisszaidézést a meg
gondolatlanságból, képzelődésből vagy a szenvedélyekből eredt
itélet meg ne hamisítsa. Az emlékezet a tárgyakat, a személyeket
és a helyeket jobban őrzi meg, mint a tulajdonságokat, a hely
és az idő körülményeit. A visszaidézésnél nagyobb a hüség ott,
ahol önként mondják el az eseményeket, mint ott, ahol kérdést
tesznek azokról, ilyenkor a kérdezettek könnyen pótolják a hiányzó
részeket, a kétes dolgokat határozottan állít ják, különösen ha
szuggesztiv kérdések alakjában teszik fel a kérdést. Ugyanis a
visszaadást nagyban befolyásolja egyrészt a szokás, rnert a jelen
ségeket úgy írjuk le, amint azokat rendszerint átéljük, másrészt
a szuggesztió, mert emlékképeinket önkénytelenü1 is a szuggerált
tartalommal töltjük meg. A nőknél az emlékezet ereje átlag na
gyobb, mint a férfiaknál, a hűség azonban kisebb, aminek az az
oka, hogy náluk az érzelmi élet erősebb szinezetű. Az emlékezeti
hűség a gyermeknél csekély, úgy, hogy azokat a tanuvallomások
nál alig lehet használni. Az emlékezeti hűségnek abirósági
tanuságtételeknél van fontos szerepe.

A jó emlékezet rendesen a természet ajándéka. Sokat segít
azonban az erős akarat, a figyelem és főkép a gyakorlat, amely
fokozatosan javíthatja az emlékezőképességet. Ha az emlékezetet
egyirányban gyakoroljuk, akkor az a többi irányban is fogékonyabb
lesz. Igy pl. a szavak értelmetlen tanulása erősíti az emlékezetet
az értelmes tanulásra is.

Az emlékezet nagyságát kisérletekkel pl. szópárokkal lehet
mérni, bemondjuk a hívó szót, a szópár első tagját és a kérde
zettnek a hívő szóhoz tartozó szópárral kell válaszolni.

Az emlékezet egyéni kűlőnbséget mutat
úgy a bevésés, mint a felidézés szem

pontjából. A bevésés erőssége, biztessága és gyorsasága kűlőn
böző lehet a különböző egyéneknél. Némelyek gyorsan tanulnak,
mások lassan; legszerencsésebb az az emlékezet, amely gyors
a bevésésben, gyors a felidézésben és amely lassan felejt.

Az emlékezetnek különböző tipusai lehetnek: látási, hallási
vagy mozgási tipus aszerint, hogy rnilyen irányú képzetek bevé
sésére, megőrzésére és felidézésére van az illetőnek nagyobb
fogékonysága. Egyesek a látottakat, mások a hallottakat tartják
meg könnyen.

Aszerint, hogyamegtanulandó anyagot hogyan véssük be
az emlékezetbe, az emlékezet lehet mechanikus, judiciózus és
ingeniozus.

A mechanikus vagy gépies emlékezetnél a dolgokat tisztán
csak a kűlső összefüggés alapján véssük az emlékezetbe; a betanulan
dó anyagot egymásután tanuljuk be, egyik szót a másik után magoljuk
be. Ez főkép a gyermekeknél van meg. -"- A judiciozus vagy az
értelmi emlékezetnél a megtanulandó anyagót a belső összefüggés,
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a vezérgondolatok alapján véssük be az emlékezetbe. Felnőtt kor
ban ez az emlékezet van meg és egyedül ez az értelmes tanulási
mód, - Végül az ingeniozus emlékezetnél a betanulandó dolgo
kat már ismert jelekhez vagy képzetekhez kapcsoljuk, így tanul
juk pl. az évszámokat. Ennek az az alapja, hogy az értelemmel
bíró anyagót gyorsabban tanuljuk meg, mint az értelmetlent. Itt
azonban vigyázni kell, hogy a használt jelek ne legyenek bonyo
lultak, különben a tanulás nem lesz könnyebb. Ennek az emlé
kezetnek kiművelésével a mnemotechnika és az általa megadott
műíogások foglalkoznak.

Az értelmi emlékezet adja a legjobb, legerősebb bevésést,
megörzést és felidézést, mert a fogalmak így vannak egymással
szoros összefüggésben. Minden értelmes tanulásnál a fődolog a
betanulandó tartalom logikai elrendezése, a figyelmes és gyakori
átgondolás, felmondásokkal és esetleg irásbeli vázlatokkal.

Az emlékezetnek a lelki életben fon
tos szerepe van, mert az emlékezet

adja az anyagot, melyet az értelem feldolgoz. Emlékezet nélkül
nem volna ismeretanyag, nem volna egyáltalán lelki élet. Mennél
nagyobb ismereti anyag áll rendelkezésünkre, annál nagyobb lehe
tőség nyílik az értelem kapcsoló és ítélő rnunkájára. A nagy emlé
kezet azonban hátrányul szolgálhat, ha az csekély értelemmel és
önállósággal párosul, mert restté tesz a gondolkodásban és önkény
telenül más gondolatát adjuk tovább, mint a sajátunkat. Sajátsá
gos, hogy sokszor a gyengeelméjüeknek is jó emlékező tehetségük
van, pedig itélőképességűk egyáltalán nincs.

A kiváló értelem rendesen, bár nem mindig, együtt jár a
kiváló emlékezettel. Némely embemek tüneményesen nagy emlé
kező tehetsége van. Ide tartoznak azok, akik sok nyelven beszél
nek, akik egész számsorokat tanulnak meg, akik egyszerre
több sakk-játszmát játszanak le.

Ha az emlékezeti spéciesek már any
nyira elhalványodtak, hogya rendes

felidéző okok azokat már nem kelthetik fel, akkor lelki jelenségeink
feledésbe mennek. A spéciesek azonban még így is megmarad
hatnak és rendkívüli körülmények között, pl. a hipnózisban, elő
jöhetnek. Azt felejtjük el leghamarább, ami a többi emlékképek
kel kevésbbé van társítva; ami lelki világunkkal sokféle kapcsolat
ban van, ami szinte szokásunkká vált, azt nehezen felejtjük el.
Oregkorban a közelmult képzeteket és ismereteket hamarább
felejtjük el, mint a régmultakat, mert ezek a többszöri felidézés
folytán mélyebben vésődtek az emlékezetbe, mint az öregkori
élmények. Hamarább felejtjük el a tulajdonneveket, mint a konkrét
tárgyneveket, hamarább az egyéni, mint az általános fogalmakat.
A feledésnek a lelki életben az a jelentősége, hogy a feledés
teszi lehetövé a lelki élet rendes kibontakozását, azért felejtünk
el sokat és csakis a lényeget iparkodunk megtartani.
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4. A visszaemlékezés.

Az emlékezet a régbírt fogalmakat, gondolatokat, képzeteket
egyszerüen felidézi. Ha azonban a mult emlékképeket úgy idéz
zük fel, hogyafelidézett emlékképeket a mult tudata kiséri, az
a tudat, hogy azokat már átéltük és így a megismert tárgy tartal
mára ráismerünk, akkor visszaemlékezünk.

Sokszor már magával a visszaidézett ismerettel együtt társul
nak az illető tárgy tér és időbeli körülményei is és így világosan
társul a mult tudata. Sokszor azonban az emlékezet a visszaidézett
emlékkép körülményeit és az elmult időt csak határozatlanul adja
vissza és így csak homályos a ráismerés tudata. Ebben az eset
ben az értelem igyekszik a ráismerés tudatát kialakítani és pedig
olyképen, hogyavisszaidézett emlékképekkel kapcsolatban a régi
ismeretnek tér és időbeli körülményeit iparkodik visszaidézni.

A visszaemlékezésbe tévedések csuszhatnak be. Ezek rende
sen onnét származnak, hogy a bevésett emlékképek csak részben
és elmosódottan idéződnek vissza és mi a visszaemlékezésnél, pl.
a mult események elbeszéléseinél, sok mindent adunk a felidézett
emlékképekhez, olyat is, ami a felidézett emlékképekben nem is
volt meg, sőt talán olyat is, amit annak idején nem is véstünk az
emlékezetbe. Néha a visszaidézésnél hiányzik a ráismerés ott, ahol
lennie kellene, amikor pl. valamit újnak tartunk, ami pedig már
megvolt tudatunkban; néha pedig megvan ott, ahol nem volna
helye, amikor pl. valamit átélt lelki jelenségnek tartunk, holott az
sohasem volt még lelki élményünk.

A bölcselők kutatják, hogy miben is áll a visszaemlékezés lényege, mi
az, ami által avisszaidézett emlékképet mint saját mult ismeretünket ismerjük
meg. Egyesek szerint ez a tárgyak élénk világossága, vagy a nagyfokú kész
ség, amellyel azt visszaidézzük. Mások szerint ez abban áll, hogy a vissza
idézett emlékkép a mult ismeret társitásait, a mult ismeret helyi és időbeli
körülményeinek képét kelti fel. Ismét mások szerint a ráismerés abban áll,
hogy avisszaidézett ernlékképhez hozzájárul a megismertség érzelme, amely
által a tárgyat mint megismertet érezzük. Egyesek szerint abban áll, hogy a
felidézett emlékkép felkelti a régi képzettel együtt átélt lelki hangulatot.
Végül egyesek szerint a ráismerés abban áll, hogy a jelidézett képet a mult
tudata kiséri és arra mint saját rnult lelki képünkre ráismerünk. Ez az utóbbi
vélemény látszik a Iegvalószínübbnek.

Egyes skolasztikusok szerint lehetetlen, hogy az érzéki emlékezet az
elmultakat megismerje és hogy így az érzéki emlékezetben is visszaemlékezés
legyen. Semmi kétség azonban, hogya visszaemlékezés az érzéki emlékezet
ben is megvan, nem ugyan úgy, hogyamultnak fogalmát elvonja és azt a
jelennel szembehelyezze, mert erre az elvont szellemi munkára csak az érte
lem képes, hanem úgy, hogy az elmultat konkrét alakban ismeri meg, amennyi
ben a jelen érzet hasonló érzelmet vált ki, mint az eredeti mult érzet és így
hasonló mozgásra és cselekvésre késztet. Igy magyarázandó az állatvilágban
is a visszaemlékezés.



Bizonyílás.

86

IV. Az értelmi megismerés tárgya.

Fogalmainkat, miként láttuk, főkép az érzéki tapasztalat út
Jan nyerjük. Keressük már most az értelmi megismerés határait
és az értelmi megismerés megfelelő sajátos tárgyát.

A pozitivizmus szerint az értelmi megismerés tárgykörét az
érzéki tapasztalat adja meg, az értelem e határokon túl nem mehet
és így az érzékfeletti igazságokat nem ismerheti meg. Ez az elmélet
tévesen szűkíti meg az értelmi megismerés körét. A pozitivizmus
sal szemben a keresztény bölcselet védi, hogy az értelmi meg
ismerés tárgya minden lény. A racionalizmus, a pozitivizmussal
ellentétben túlozza az értelmi megismerés lehetöségét, azt állítva,
hogy az értelem minden ismeretet teljes mértékben megszerezhet
és nincsenek olyan igazságok, melyeket világosan nem fogna fel.
Evvel szemben a keresztény bölcselet azt tanítja, hogy az értelmi
megismerés teljesen megfelelő sajátos tárgyai ebben az életben
csakis az érzéki tárgyak. Eszerint tehát az értelem valamikép
mindent megismerhet. de megismerő tehetséget tekintve, tökélete
sen csakis az érzéki tárgyakat ismeri meg.

Az értelmi megismerés tárgya minden lény.

Az értelmi megismerés teljes tárgyköre felöleli mindazt, amit
az értelem valamikép is felfoghat. Amint a haIlás sajátos tárgya a
hang, a látásé pedig a szín, és általában az érzékeké az érzéki
tárgyak, úgy az értelmi megismerés körébe minden lény tartozik,
mert az értelem minden lényt valamikép, ha tökéletlenül is, meg
ismerhet.

Az értelmi megismerés tárgya minden
lény, mert az értelem minden lényt

valamikép felfoghat és pedig nemcsak elvontan, hanem konkréten,
egyéni vonásaival is. Az értelemnek általános fogalmai vannak,
pl. lény, jóság, anyag, szeIlem stb., ezek az általános fogalmak
köre minden lényt felölel és így az értelem e fogalmakkal minden
lényt legalább valamikép felfoghat és pedig nemcsak annyiban,
amennyiben ezek az általános fogalmak körébe tartoznak, hanem,
mert megismeri az egyéni tárgyakat, az egyéni tulajdonságok szerint
is. Az értelem megismeri ugyanis a tárgyak tulajdonságait, hatás
kifejtéseit, kűlsö viszonyait, amelyekkel azokat minden mástól
elegendőkép különbözteti meg. Minthogy tehát így minden lény
valamikép megismerhető,azért mondják a bölcselők, hogy az értelmi
megismerés tárgya: minden lény, "a lény".

A megismerő tehetség határai bizonyos tekintetben végtetenek. amennyi
ben egymásután mérhetetlenül sokat megismerhet, és akármennyit is megis
mer, ez az ismeret nem meríti ki befogadó képességet.

Az értelem e természetes képessége egyúttal természetes rendeltetése is.
Az értelem minden igazság teljes és tökéletes megismerésére törekszik. Az
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értelemnek e vágya csakis akkor elégülhet ki, hogyha a végtelenü! tökéletes
lényt, amely minden tökéletességet magában foglal, úgy megismeri, amennyire
csak természete arra képes s azért kell, hogy az ember valamikor a végte
len tökéletességű lényt, az Istent, megismerje és öt egyszersmindenkorra ma
gáénak mondhassa.

Az értelmi mlgismerés tulajdonképeni sajátos tárgya
ebben az életben az érzéki dolgok.

Az értelmi megismerés megfelelő sajátos tárgya az, a
mely az értelem természetének teljesen megfelel és amelyet az
értelem saját fogalmával megismerhet úgy, amint a valóságban
van. A lelket ebben az életben tekíntjűk, ahol egyesülve van a
testtel, és azért tevékenysége az érzék müködésétől függ. Az
érzéki tárgyakon az érzéki tapasztalat körébe tartozó dolgokat
értjük, mint aminők a természeti jelenségek, a természet tárgyai
és a történelmi események. Ez sz. Tamás és a skolasztikus böl
cselők általánosan elfogadott tanítása.

1. Az értelmek sajátos tárgya az, ame
lyet az értelem saját fogalmával meg

ismer úgy, amint az a valóságban van, amelyet tehát mintegy
közvetlenül megismerhet ; amit ugyanis csak más dolgoknak ha
sonlóságára és így csak közvetve fog fel, az nem lehet az értelmi
megismerés sajátos tárgya. Már pedig az értelem csakis az érzéki
tárgvat ismeri meg saját fogalmával, míg a szellemieket az érzéki
tárgyakhoz való hasonlóság és viszony alapján ismeri meg. Ezt
jelzik sokszor maguk a szavak is, pl. anyagtalan, úgyszintén a
szavak eredeti jelentése, melyek alapja mindig valami érzéki tárgy,
pl. anima-szanszkritul-anclélekzeni, Deus-vdeívus.e.fénves. Ugyan
csak ezt mutatja a fogalmak eredete is, az értelem ugyanis a
fogalmakat az érzékek útján szerzi.

2. Az érlelem úgy függ az érzékektől, hogy még a fogalom
alkotásnál is együttjárnak a képzetek, és annál könnyebben fog
fel valamit, mennél könnyebben fejezhető ki az érzéki képpel és
viszont nehezen érti meg azt, amit a képzetek nehezen vagy alig
tudnak megérzékíteni. Ha pedig az értelem az érzékektől így függ,
akkor az értelem sajátos tárgya az érzéki dolgok, mert ezeket
az érzékek közvetlenül fogják fel.

3. A megismerő lényeknél mindig bizonyos összefüggés van
a tárgy és a megismerési mód között. Igy az isteni értelem meg
felelő tárgya maga az Isten. A testtel egyesült lélek számára pedig
a megfelelő tárgy az, ami az érzéki dolgokban megismerhető,
"intelligibile in sensibili" .

A . Imi' é éki . . Az értelem másként ismeri meg a tár-
z erte es az rz megismeres. k t . t irzél: k A 'rt lgya a, mm az erze e. z e e em

nemcsak többet, hanem tökéletesebben ismer meg az ·érzékeknél.
Az érzékek nem ismerik a lényeget, hanem csakis a kűlsö jelen-
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ségeket és csak konkrét alakban, nem különböztetve meg azokat
a dolgok lényegétől. Ellenben az értelem a dolgok lényegéi fogja
fel elvonatkoztatva azt a létezéstől és a többi egyéni, faji és nemi
tulajdonságoktól.

Az értelem azonban nemcsak az általánosat, hanem az egyéni,
a létező dolgokat is megismerheti. Mégis az a természete, hogy
elsősorban a dolgok lényeget és a dolgokat az általános tulajdon
ságok szerint fogja fel.

É 'k' , é 'Id I II' . é Az értelmi és az érzéki megismerésrze I es rze e e I megISmer s.
között összefüggés és egymásra utait-

ság van. Minthogy az értelmi megismerés sajátos tárgya az érzéki
dolog, azért érthető, hogy az érzéki dolgok miért vannak oly nagy
hatással az akaratra, míg a szellemiek és a túlvilágiak csak ke
véssé hatnak reá. Azért, ha mindennek dacára életünket állandóan
az erkölcsi világ eszméi szerint akarjuk irányítani, akkor azt csakis
folytonos rágondolás által valósíthatjuk meg.

Ugyancsak azért az érzékfeletti dolgokat rnindig az érzéki
képek keretében kell előadni, mert ez felel meg legjobban az
ember érzéki természetének.

Az érzékfeletti világban lehetnek hittitkok, amelyeket az
emberi értelem nem foghat fel. Ezen azonban nem kell csodál
koznunk, mert mi az érzékfelettieket csakis a földi dolgok ana
lógiájára fogjuk fel és minthogy ezek az Isten végtelen tökéletes
ségének csak halvány visszfényei, azért az Istenben sok minden
lehet, amit mi tökéletlen fogalmainkkal nem érthetünk meg.

Minthogy az érzéki tárgyakat könnyebben fogjuk fel mint
az érzékfelettieket, azért a metalizihai tudományokban, pl. a böl
cseletben sokkal több a tévedés, mint az érzéki tapasztalat hatá
rain belül rnozgó természettudományokban. Ezért sokan csak a
természettudományokat becsülik, míg a metafizikát lekicsinyelik,
de helytelenül, mert, hogy a metafizika számunkra nehezebben
érhető el, annak oka az érzékfeletti világ rnéltóságában keresendő.

Végül az emberi értelem az erkölcsi és a vallásos igazsá
gokban szert tehet bizonyosságra, ahol azonban nincsen meg az
a világosság, amely a természettudományi igazságokat jellemzi.
Ennek azonban szintén az az oka, hogy az érzéki világot termé
szetüknél fogva világosabban ismerjük meg, mint az érzékfelettit.
A világosság e hiánya azonban nem csökkenti az erkölcsi és a
vallási igazságok bizonyosságát.

V. Az értelem tevékenysége.

Az értelmi élet jelenségei különbözők. Egyesek mint aminők
a figyelem, a megismerés és az emlékezet, bár tökéletlenebb alak
ban, megvannak az érzéki élet keretében is. Mások azonban mint
az értelmi megismerés, a Iogalomalkotás, az itélet és a következ-
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tetés, az öntudatos lelki élet és a beszéd, az értelem sajátos mű
ködései. Ezekről a jellegzetesen értelmi müködésekrőlleszbőveb
ben szó.

t. A megismerés általában.

Az értelmi megismerés voltakép a tárgynak megjelenitése
lelkünkben. A tárgy a megismerési aktussal nem azonos, hanem
azt vele szembehelyezi. Nem a tárgy alkalmazkodik az ismeret
hez, hanem fordítva az ismeret alkalmazkodik a tárgyhoz. Eszerint
tehát a megismerés a tárgy hasonmásának, lelki képének meg
jelenítése az értelemben. A megismerés által a tárgvat rnintegy
magunkba hozzuk, felfogjuk, természetesen nem a maga fizikai
valósága szerint, hanem úgy, hogy az értelemben a megismerés
által valamikép a tárgy hasonmását alakítjuk ki. A megismerés
alapján létrejött e lelki hasonlóság a tárgy lelki képe, vagy más
kép a tárgy fogalma. A megismerést másként species expressa
nak mondják, rninthogy a megismerés a tárgy képét mintegy ki
vési az értelemben. Nevezik még az értelem szavának, verbum
mentis-nek, rninthogy a szóhoz hasonlóan az értelemben rnintegy
kimondjuk a megismerés tarta1mát.

A lelki képet mint ilyet nem ismerjük meg. Az tehát nem a
tárgy olyan képe, amelyet előbb, akár csak a fényképet, megis
merni kell, hogy annak ismerete nyomán megismerjük magukat
a tárgyakat; a fogalom tehát nem "signum quod," miként azt az
idealisták akarják. A fogalmak által közvetlenül magukat a tár
gyakat ismerjük meg. A fogalom tehát a tárgy képe, amellyel
megismerjük közvetlenül a tárgyakat, ("signum quo"). Ha előbb
gondolatainkat kellene megismernünk, akkor sohasem építhetnők
meg a hidat a kűlvilág felé, sohasem ismernők meg magukat a
tárgyakat, hanem az idealizmus útvesztőiben tévednénk el.

A tomista iskola, sz. Tamás szavaira hivatkozva, azt tanítja, hogy a
fogalom a tárgy olyan jele, amelyben mint képten megismerjük a tárgyakat,
miként az ember a tükörben ismeri meg magát (signum in quo). Szerintük
egyszerre ismerjük meg a tárgyat és a fogalmat és pedig úgy, hogy a fogal
mak megismerése eszközli a tárgy megismerését is. Ez az elmélet nem azonos
az idealizmussal, mert szerinte a megismerés tárgya közvetlenül maga a tárgy
és nem pedig a fogalom, amelyből a tárgyat új megismerő aktussal kellene
megismerni.

A megismerést az értelem hozza létre, az tehát nem a lélek
állaga, hanem a lélek szellemi járuléka. A megismerés és a meg
ismerő aktus a valóságban azonosak és csak formailag különböz
nek egymástól, rninthogy a megismerés a megismerő aktus végpontja.

A megismerő tehetségben nagy tökéletesség rejlik. Azért
mondja sz. Tamás, hogy alélek bizonyos tekintetben végtelen,
minthogy mindent megismerhet és ezért az egész világmindenség
tökéletessége a lélekben, legalább is az eszmei világban, bennfog
laltatik. Ezért nevezték a régiek az embert mikrokozmosnak.
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Semmi kétség, hogy az értelem ugyanabban az időben egy
szerre több tárgyat is megismerhet. A következtetések alkalmával
több fogalom van a lélekben egyszerre. Mégis egyszerre az érte
lem csak korlátolt számú tárgyat ismerhet meg. A léleknek átfogó
képessége véges és éppen ezért nem tud egyszerre mérhetetlenül
sok tárgvat megismerni. Ezért a külőnbözö gondolatok és cselek
vések, Iőkép ha egymástól távol állanak, a megismerésben egymást
gátolják. Igy valami új rendkívüli benyomás a lelki elmélyedést
megzavarja. mikor pedig több dolgot fogunk fel, akkor csak egy
két tárgvat fogunk fel világosan, míg a többi, ha ugyan egymás
közt összefüggnek, csak lelki világunk hátterében és homályosan
lehet jelen. Ezért szűkséges a lelki szellemi munkában az össze
szedettség, főkép, ha elvont szellemi tevékenységről van szó. Csak
is összpontosított figyelemmel lehet valamit megvalósítani ; sokat
egyszerre tökéletesen véghezvinni nem lehet.

2. A figyelem.

A figyelem a lelki erők ráirányítása, összpontosítása vala
mely tárgyra a többi tárgy eluonathoziatásáual. A figyelem köz
pontjába eső tárgy világosan tünik fel előttűnk. A figyelem nem
valami különálló lelki aktus, hanem a lelki aktusok jellegzetes tu
lajdonsága, amely úgy a szellemi, mint az érzéki megismerésnél
előfordulhat. A lelki életben az értelmi figyelem szoros összefüg
gésben van az érzékivel.

A figyelem lehet önkényes, ha az akarat irányítja és lehet ön
kénytelen, ha azt külső okok, még az akarat ellenére is létrehozzák.

A figyelem köre szűkreszabott, a figyelem munkaképessége
korlátolt. Az értelem ugyan egyszerre több tárgyat is feifoghat,
de csak kevésre irányíthatja egyszerre figyeimét. Igy a könyv ol
vasásánál a tartalmat, a szerkezetet és a stílus szépségét egyszerre
figyelemmel kisérni felette nehéz. Azért, aki szellemi munkával
foglalkozik, annak figyeimét minden más zavaró körülménytől távol
kell tartania. Ha közben valami más dologra figyelünk, akkor fi
gyelmünk az előbbi tárgytól eifordul, azaz elszórakozunk. A szó
rakozott egyén erősen koncentrálja figyeimét egy tárgykörre és így
nem arra figyel, amire szerintünk figyelni kellene i aki teljesen
beleélte magát egy gondolatvilágba, az könnyen elszórakozik.

Nem tudjuk pontosan megmondani, hogya figyelem hány
tárgyra irányulhat egyszerre. Egyesek szerint a figyelem egyszerre
5-6 tárgy felé is irányulhat. Mások szerint egyszerre csak egy tárgy
felé irányul, a pontos elemzés ugyanis abban az esetben, mikor
a figyelem látszólag egyszerre több tárgy felé irányult, a figyelem
gyors ide-oda irányulását mutatta ki. Kétségtelenül annál kevesebb
tárgyra irányulhat egyszerre a figyelem, mennéllazábban függnek
egymással össze, mennél jobban figyelünk az egyes tárgyakra és
mennél fáradtabbak vagyunk. Ez a lélektani magyarázata annak,
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hogy ha valaki kizárólag egy gondolatkörnek él, akkor más Iranyú
dolgok érdeklődési körén kívül maradnak úgy, hogy szinte meg
sem ítélheti többé azokat helyesen.

A figyelem köre az egyes embereknél az egyéni sajátságok
és a veleszületett készségek szerint változó. Az intenzív figyelem
tipusú egyén csak egy tárgyra figyel, de állhatatosan és nagy" oda
adássaL Az extenzív tipusú egyén figyelme egyszerre többre irá
nyulhat, vagy egyszerre gyors egymásutánban. Az előbbi tipusba
tartoznak a tudósok, az utóbbiba inkább azok, akik a mindennapi
élettel szorosabb összefüggésben vannak, mint az orvosok, az uj
ságírók, a hadvezérek stb.

A figyelmet a következő okok keltik fel. A figyelmet felkel
tik az élénk benyomások, a tárgynak ujdonsága és szokatlansága.
A mozgó tárgy jobban kelti fel a figyelmet, mint az álló. A kö
zeli dolgokra jobban figyelünk, mint a távoliakra. Az inger ismét
lése és a megszekott inger megszünése is magára vonja a figyel
met. Az ismeretkörrel összefüggésben levő tárgyak felkeltik a fi
gyelmet, ezért az emberek saját érdeklődési körük szerint más és
más dolgokra figyelnek könnyebben. A figyelmet felkeltik az ér
zelmek, a kellemes hangulat kedvez a figyelemnek, mert mindent
érdekessé tesz, míg a sötét hangulat mindent sötétnek lát és unal
masnak tüntet feL A gyűlölet és a harag összpontosítja a figyel
met a gyűlölet tárgyára. A figyelem felkeltésének legfőbb oka az
akarat. Az akaratnak ez a hatalma azonban korlátolt, csak annyi
ideig tarthat, amíg előtte lebeg az ismeret, amint azonban a tárgy
képe eltünik, akkor az akarat hatása és a figyelem is megszűnik,
rnindaddig, míg a képzet vissza nem jön és az akarat hatása meg
nem újuL A figyelmet növeli a gyakorlat és a megszokás j ez a
figyelem összpontosítását lényegesen javíthatja. Végül függ a ve
lünkszületett hajlamtól, elsősorban arra figyelünk, ami egyéni ter
mészetünknek és hajlamunknak meglelel.

A figyelem felette állhatatlan, folytonosan változik. A figye
lem nagysága valamely tárgyra vonatkozólag változhat, kisebb, na
gyobb lehet, továbbá könnyen egyik tárgyról a másikra irányul
hat. A figyelem állandósága nagyban függ az emberek veleszüle
tett készségétől j ez az emberekben különböző mértékben van meg
és az akarat hatása alatt is módosítható. A figyelem rendesen
lassan csökken és pedig azért, mert beáll a fáradtság érzete; de
különben is enélkül is a figyelem, az uiság ingere nélkül, lassan
csökken. Azért kell a tárgvat gyakrabban változtatni, ha a figyel
met állandósítani akarjuk. A figyelem annál hamarább csökken,
mennél szegényebb eszmekörrel rendelkezik valaki, mennél kisebb
benne az akarati készség és mennél nagyobb a veleszületett állha
tatlanság. A figyelem szabályszerűen ingadozik, pl. az óra ketye
gését az ingerkűszöb távolságától ritmusosan halljuk, a figyelem
hullámhossza 6-20 mp.
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A figyelem jelentősége a lelki életben nagy. A figyelem
eredményezi, hogy gondolataink világosabbak és határozottabbak,
hogy így az emlékezetbe jobban bevéshetők és hogy ezek révén
az akarat is jobban befolyásolható. A figyelem-mezőben a képze
tek és az érzetek élénkebben jelennek meg, ezért a fájdalom
erősebb, ha reáfigyelűnk, míg ha figyelmünket más irányba tereljük,
a fájdalmat kevésbbé érezzük. Figyelmünknek egy irányban való
lekötésével az értelmet sok minden rossztól elvonhatjuk.

A figyelem a test müködéseiben is reflex-mozgásokat hoz
létre. Lelki erőinket a megfigyelt tárgyra rá irányítjuk ; innét a
feszültség érzete. A megfigyelt tárgvat szemünkkel alaposan szem
ügyre vesszük, homlokunkat összeráncoljuk, szemünket összehúzzuk,
a lélekzés szabálytalan, a vérkeringés gyors stb. Ez nem csak
az érzéki, hanem a szellemi figyelemnél is megvan. ott is a figye
lem olyan reflex-rnozgásokat vált ki, amelyek a figyelem őssz
pontosítását elősegítik.

3. Az értelmi megismerés jelenségei.

Az értelem első fogalom-alkotó tevé
kenysége az egyszerű megismerés vagy

a felfogás, [apprehensio]; eredménye a fogalom, amely valami
tudattartaimat tüntet fel minden állítás vagy tagadás nélküL Az
értelemnek többféle megismerése van. Az intuitív megismerés a
tárgvat konkréten úgy, amint van, az elvont megismerés pedig a
tárgvat elvontan fogja fel. A megismerés lehet összehasonlító és
közvetlen, aszerint, amint az összehasonlítással vagy anélkül jött
létre. A tárgyat megismerhetjük a saját fogalmával, amely azt úgy
tünteti fel, amint az magában van és megismerhetjük analóg
fogalommal, máshoz való viszony alapján.

A megértés [apperceptio] abban áll,
hogy a tárgy fogalmát saját gondolat

körünkbe beillesztjük, hozzáfűzzük, hozzátársítjuk. (ad-percí
pere.c-hozzáíűzni]. Ha az új fogalmat így megértjük, azaz gondolat
világunkban a meglevő ismeretekhez kapcsoljuk, akkor azt mé
lyen bevéssük az emlékezetbe és akkor az új ismeret lelki kin
csünkké válik. Igy kell haladnia a tanulásnak is az ismeretesek
ből az ismeretlenek felé, a könnyebbekből a nehezebbek felé,
hogy így az új fogalmakat helyesen kapcsolhassuk a régiekhez.

Régi fogalomvilágunk nagy hatással van az új fogalmak al
kotására, amennyiben az új benyomásokat fogalomvilágunknak
rnegíelelöen fogjuk fel. Innét van az előitélet nagy hatalma. Kevés
olyan egyén van, akinek előítéletei nincsenek, és aki teljesen
tárgyilagosan alkotja meg új fogalmait.
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Az itélet lélektani szempontból az ér
telem ama aktusa, amellyel valamely

fogalmat egy másikról állítunk vagy tagadunk. azaz amikor két
fogalmat, t. i. az alanyt és az állítmárryt vagy egyesítjük, vagy
egymástól szétválasztjuk. Ez az állítás vagy tagadás itéletszerű
kimondása annak, hogya két fogalom összekapcsolandó-e vagy
szétválasztandó. Az itélet előtt az értelem az alanyt és az állít
mányt felfogja, e kettőt összehasonlítja, átlátja e kettőnek egy
máshoz való viszonyát és azután azt, amit így átlátott, itéletszerűen
mondja ki.

Az itéletben egyrészt tökéletesség van, mert ismereteinket
az itélet által tökéletesíthetjük, amennyiben azonban itéletekre
szorulunk, annyiban tökéletlenséget jelent. Itéleteinkre szűkségűnk
van, mert az értelem az első egyszerű megismeréssel nem meríti
ki egészen a tárgy teljes megismerhetöségét. Isten azonban min
den megismerhetőt egyszerre ismer meg.

Egyesek szerint az itélet nem az ér
Az itélet (éves magyarázatai.

telmi, hanem akarati, vagy érzelmi je-
lenség, amellyel azt, amit az alany és az állítmány viszonyáról
előzőleg átláttunk, az akarat vagy érzelem útján helyeselünk vagy
elvetünk. Az itélet Cartesius szerint akarati, Hume és Hamilton
szerint érzelmi aktus.

Ezek a bölcselők helyesen mondják, hogy az itélet az alany
és az állítmány közti viszony belátásától kűlőnbözik, továbbá,
hogy az itéletet az akarat és az érzelem irányíthatja, de helyte
lenül minősítik az itéletet érzelmi vagy akarati aktusnak. Ugyanis
az állítás és a tagadás lehet téves vagy igaz, ellenben az akarás
és az érzelem nem lehet igaz vagy téves. Az akarással és az ér
zelemmel kivánhatunk valamit, elfordulhatunk valamitől, ez azon
ban nem azonos a tagadással vagy az állítással. Biztos továbbá,
hogy nem állíthatjuk igaznak azt, amit tévesnek fogtunk fel. Már
pedig ezt rnegtehetnök, ha az állítás akarati tény volna, minthogy
az akarat a helytelent és a rosszat is akarhatja, ha azt a jó szem
szőge mellett fogta föl.

Mások szerint az itélet a fogalmak társítása. Azonban ez
sem helyes, mert két fogalom társítása még korántsem itélet.

Wundt szerint az itélet valamely összetett fogalomnak ré
szeire való szélszedése. Igaz ugyan, hogy az itéletnél a konkrét
tárgvat egységesen fogjuk fel és azt jegyeire szedjük szét. Ez
azonban még nem itélet, hanem az itélet abban áll, hogy e két
fogalmat, az alanyt és az állítmányt, egybekapcsoljuk vagy szét
választjuk.

Az itélet analizise.

nem
létre

Az eddigiekből látható, hogy az itélet
nem az érlelem vagy az akarat, ha

az értelem aktusa. Keressük már most tovább, hogyan jön
az itélet.
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Egyesek, mint Reid és Jacobi, azt állították, hogy az érte
lem az itélet alkotásában nem támaszkodik az alany és az állít
mány közt fennálló viszony megértésére, hanem ösztönszerűleg
vakon itél. Hasonlót állított Kant a szintetikus apriori itéletekről,
amelyeket sem a fogalmak elemzéséből, sem pedig a tapasztalat
ból nem merítünk i ezek az értelemmel együtt születnek és
szükségszerűek.

A keresztény bölcselők közül egyesek, mint Suarez, Schiffini,
Lahousse, Mendive és Mercier azt vélik, hogy az értelem az íté
letben az összefüggés meglátására támaszkodik ugyan, de a meg
látás már maga az itélet is.

Ezekkel szemben azt állítjuk, hogy az itéletet megelőzi az
alany és az állítmány közt fönnálló viszony megismerése és
azért az itélet különbözik e viszony megismerésétől.

Azt állít juk tehát, hogy az ítélet előtt nemcsak az alanyt és
az állítmányt kell felfogni, hanem azoknak egymáshoz való viszo
nyát is, vajjon az állítmány az alanyhoz kapcsolandó-e vagy sem.
Nem mondjuk azonban, hogy ennek az összefüggésnek az átlá
tása az alany és az állítmány felfogásától mindig különbözik és
mindig új lelki aktust tételez fel, mert a kézzelfogható, világos és
közvetlenül evidens igazságoknál az értelem az alanyt és az ál
lítmányt felfogva egyuttal azok azonosságát is felfogja. Ebben az
esetben az alany és az állítmány felfogása egyenértékű a köztük
levő viszony megértésével A legtöbb esetben azonban e viszony
belátása külön értelmi aktust tételez fel. Ennek a tételnek jelentő
sége főkép a hit elemzésénél lép előtérbe.

Bizonyítás. 1. Hogy az értelem itéletet hozzon, előzőleg be
kell látnia az okot, hogy miért hozza azt, vagyis előzőleg látnia
kell, hogy az állítmány az alanynak megfelel-e vagy sem, az ér
telem ugyanis vakon nem ítélhet. Szűkséges továbbá, hogy az ér
telem ezt az ítélet előtt átlássa, mert csak ennek alapján alkothat
ítéletet. Már pedig ez az alany és az állítmány közt fennálló vi
szony átlátásában valósul meg. A viszonynak a megismerése tehát
az ítélet előtt van és így az ítélet ettől különbözik.

2. A legtöbb ítélet szabad, azaz az akarat parancsa követ
keztében jön létre és pedig olyképen, hogy az akarat az értelmet
nemcsak a tárgy szemléletére készteti, hanem magát az ítéletet is
parancsolja. Az érzékfeletti, de főkép a hit igazságainál látjuk ez
igazságok elfogadhatóságát és mégis szabadok vagyunk az ítélet
meghozatalában. Azonkívül olyan igazságok is vannak, amelyek
csak hosszú és bonyolult levezetések útján jönnek létre. Már pe
dig ezekben az ítéletekben az ítéletet megelőzi az alany és az
állítmány viszonyának átlátása és így ez az ítélettől különbözik.
Ugyanis ezekben az ítéletekben átlátjuk az ítélet igazságát és
mégis az ítélet elmaradhat. Továbbá, ha a megértés azonos lenne
az ítélettel, akkor a megértést az akarat is parancsolhatná. Amde
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az akarat nem parancsolhatja az értelemnek, hogy a fogalmakat
azonosoknak vagy kűlönbőzöknek fogja fel, hanem az értelem
szűkségkép felfogja azt, amit felfog.

Ha most tovább kutatjuk, hogy mi a különbség az itélet és
az itéletet megelőző viszony átértése között, akkor azt kell mondani,
hogy e két aktus nem tárgy szerint különbözik, minthogy mind a
kettőben a két fogalom azonossága vagy kűlőnbözősége van ki
fejezésre juttatva. Az itélet és a megértés a kifejezés módjában
különböznek egymástól. Az itélet az azonosságot és a kűlönbözö
séget végérvényesen mondja ki, ellenben a megértés csak felfogja
e viszonyt és mintegy látja, hogy az mennyire van az alanyban és
az állítmányban megalapozva.

A következtetés oly közvetett itélet
alkotás, amelyben rendesen két itélet 

t. i. a fő- és az altétel - összehasonlításából vezetünk le új itéle
tet: a zárótételt. A következtetésnél ítéletek összehasonlításá
ból alkotjuk meg az új itéletet és ebben különbözik az egyszerű
itélettől. amely a fogalmak egymásra vonatkoztatásából áll.

Az értelemnek előbb maga elé kell állítania a fő- és az al
tételt, azokat egybe kell vetnie és csak ezek következményeként
alkotja meg az új itéletet. A zárótétel megalkotásánál azonban
elegendő, ha ezen itéletek közt fennálló okozati összefüggést emléke
zetben tartja és nem szűkséges, hogyazárótétel megalkotásánál
az előtételek külön-külön mindig világosan előtte legyen. Ennek
az összefüggésnek az átlátása hozza létre az új itéletet, nem fizi
kai, hanem lelki oksággal, amennyiben az értelmet megvilágítva
indítja a zárótétel megalkotására.

A következtetések azonban nem rnindig ebben a rendben
folynak le, hanem legtöbbször a mindennapi életben, főként a
közelfekvő itéleteknél, rövidített alakban történnek, amikor azon
nal alkotunk itéletet, hozzáadva annak megokadatolását.

A következtetésben annyiban van tökéletesség, amennyiben
azokból új igazságokat vezethetünk le, amennyiben azonban azokra
rászorulunk, annyiban tökéletlenséget jelent, mert ez csak is tökélet
len fogalmak és itéletek mellett lehetséges.

A skolasztikusok megkülönböztetik az
észt (intellectus) az értelemtől [ratio].

Az előbbi a fogalmak közvetlen egybevetésével alkotja meg az
itéletet, az utóbbi az új itéleteket következtetések útján hozza
létre. Minthogy az értelem a legtöbb igazságot következtetés útján
alkotja meg, azért az értelmi tehetséget a skolasztikusok egyszerűen
ratio-nak, értelemnek hívják, innét az ember meghatározása, "animai
rationale" "értelmes lény". Az ész és az értelem szinonim
fogalmak. Egymástól csak fogalmilag különböznek, a valóságban
azonban azonosak, ugyanis az értelem is, az észre jellemző tevékeny-
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séget fejt ki, mert a következtetésekben is felfogások és közvetlen
itéletek vannak.

Az értelem kétféle, elméleti és praktikus. Az elméleti értelem
az igazságokat önmagukban, az eszmék világában ismeri meg és
nem vonatkoztatja azt valami gyakorlati célra. A praktikus értelem
az igazságokat bizonyos gyakorlati célra vonatkoztatott viszonyban
ismeri meg. Az elméleti és a praktikus értelem egymástól céljukat
tekintve különböznek. Az egyikben a cél az igazság elvont meg
ismerése, a másikban pedig valami gyakorlati cél megvalósítása.

4. A tudat.

Lelki életünk jellegzetes sajátja a tudat. A tudat mint tehet
ség, azonos az értelemmel illetve a lélekkel. A tudat tehát az érte
lem ama jellegzetes tehetsége, amellyel önmagát és a lelki jelensé
geket mint sajátját közvetlenül tudomásul veszi, felfogja. A tenyé
szeti élet jelenségeiről nincs tudatunk. Ez a természet bölcs beren
dezése, nehogy alélek a tenyészeti élet jelenségeivel túlságosan
foglalkozni kényszerüljön. Ennek pedig ez az oka, hogya szinpa
tikus idegrendszer [ducidegrendszer] a tenyészeti élet jelenségeinek
közvetlen irányítója, az agyvelővel csak laza összefüggésben van.

Kétféle tudatot különböztetünk meg:
reflex és közvetlen tudatot. A reflex

tudatnál az értelem új aktussal tér vissza saját lelki jelenségeire és
azokat kimondottan mint saját aktusait ismeri meg. Lelki jelensége
inket ily reflex módon kétségkívül megismerhetjük. Ez a megis
merés nem is okoz nehézséget. mert a lelki jelenségek a lélekben
lévén, a lélek által meg is ismerhetők.

A közvetlen tudat a lelki jelenségeket közvetlenül, külön
reflex-aktus nélkül fogja fel. A régiek mint sz. Tamás csak a ref
lex tudatról írnak, a közvetlen tudatot nem igen tárgyalják. A
modem pszichológia szerint a lelki jelenségek e tudata a lelki élet
jelenségeinek lényeges vonása, amely által azok a többi élet
müködésektől lényegesen különböznek.

A lelki jelenségek e közvetlen tudatát a modern pszichológia
joggal elfogadja, mert így a lelki élet jelenségei könnyebben
magyarázhatók. Igy érthető, miért van az összes lelki jelenségekről
legalább homályos tudatunk; ez a tudat pedig annyira hozzá tar
tozik a lelki élet ielenségeihez, hogy nélkülük a lelki jelenségeket
lehetetlennek tartjuk, lehetetlennek tartjuk a tudat nélküli látást
vagy a tudat nélküli hallást. Továbbá öntudatunk tanusága szerint
a lelki jelenségeket bármikor a reflexió tárgyává tehetjük, ez
azonban már előzőleg feltételezi a lelki jelenségek tudatát. Végül
a közvetlen tudattal az ént is könnyebben magyarázzuk. ugyanis
amikor a lélek valamit megismer, ezt a megismerő aktust ujjon
nan új aktussal a reflexió, azaz a megismerés tárgyává teheti és
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pedig úgy, hogy megismeri az ént mint alanyt és az aktust mint
saját lelki jelenséget: ez azonban feltételezi, hogy már az első
megismerő aktus is tudatos volt. Azért minden aktusban meg
ismerjük saját énünket és annak aktusát bár tökéletlen módon,
anélkül, hogy, miként azt a reflex tudatnál tesszük, az ént mint
alanyt szembehelyeznők az aktussal.

Az újkori lélektan a tudat szót különféle értelemben használja. Leg
gyakrabban a lelki jelenségek reflex vagy közvetlen tudatos felfogását jelenti.
Jelentheti még ezenkívül ,a lelki jelenségek megismerését és jelentheti magát
a lelket" (Tichener.) ,jelentheti a lelki jelenségek összességét" (Wundt.) jelent
heti a lelki jelenségek átélését" (Jerusalem,) ,jelentheti a megismert vagy leg
alább is a megismerhető lelki jelenségeket" (Höfler,) és végül ,jelentheti a lelki
jelenségek képességet, a lelki jelenségek összességét és a lelki jelenségekről
szóló tudományt" (Elsenhans.)

Az újabbkori pszichológusok sokat
vitatkoznak azon, lehetségesek-e tu

datnélküli lelki jelenségek. Legtöbben tagadják, egyesek azonban vé
dik a tudatnélküli lelki jelenségeket.

Kétségtelen, hogy a lelki készségek továbbá az emlékképek
a spéciesek tudatnélküliek, ez nem is képezi a vita tárgyát.
Hasonlóképen biztos az is, hogy olyan lelki jelenségeink is vannak,
amelyekről csak homályos öntudatunk van. Sokat szórakozott álla
potban teszünk, alig figyelünk rájuk, ezekre később nem is emlék
szünk vissza. Az álomban is lehetnek fájdalmaink, amelyek az
álomképeket befolyásolják és ezekről sincs világos tudatunk. Az
utcán találkozhatunk régi ismerősünkkel, akit akkor nem ismertünk
meg, hanem csak később, amikor ez a találkozás eszünkbe jut.
Lehetnek egyes .lelki jelenségek, amelyek bennünk kellemetlen
érzelmet keltettek és amelyekre később nem emlékezünk vissza.
E jelenségek azonban nem öntudatnélküliek, hanem elegendőképen
magyarázhatók a homályos öntudattal is. Hogy nem emlékezünk
rájuk vissza, az csak azt mutatja, hogy nem volt a tudat élénk
és a figyelem elég erős. Kétségtelenül a lelki jelenségek érzelme
ket kelthetnek fel még akkor is, amikor azokat alig vesszük tu
domásul, amikor azok mintegy a tudat hátterében játszódnak le.
Végül ha valamit felfogunk és azt nem ismerjük meg azonnal,
nem következik, hogy azt tudat nélkül fogtuk fel, hanem csak az,
hogy különböző lélektani okoknál fogva nem volt meg a megis
meréséhez szűkséges fogalomtársítás.

Eszerint tehát a reflex tudat nagyon sokszor nincs meg. A
közvetlen tudat azonban a lelki jelenségek jellegzetes és mindenütt
feltalálható sajátja. Lehetetlen. hogya fájdalom vagy más hasonló
érzet ne legyen tudatos; ezeknek fogalmához tartozik a tudat,
mert nem fájdalom az, melyet semmikép sem veszünk tudomásul.
Nincsenek oly lelki jelenségek, amelyek teljességgel tudat
nélküliek volnának, bár igaz, hogy e tudat néha nagyon halvány
lehet, főkép abban az esetben, ha a lelki jelenség gyorsan tova
tünő, ha az ingerkűszöb és a tudatkör határán folyik le.

7
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Tudatalatti jelenségek - egyesek sze
rint - lelki világunkban valóban meg

levő tudatnélküli jelenségek, amelyek bár róluk tudomást nem
veszünk, tudatos lelki életünkre mégis befolyást gyakorolnak.
Valaki sokáig gondolkodik valamely problémáról minden eredmény
nélkül és ime egyszerre, amikor legkevésbbé gondol rá, hirtelen
ötlik eszébe a megoldás. Lehet valamit gépszerüen elvégezni a
tudatalatti jelenségek hatása alatti a hipnozisban, ha a hipnoti
záltnak azt szuggerálják, hogy valamit nem lát, akkor csakugyan
nincs meg ez a látási érzete i hipnotikus állapotban a medium a
hozzáintézett kérdésre gépiesen, minden tudat nélkül, írásban ad
választ. Ezek és ezekhez hasonló jelenségek alapján védik többen
a tudatalatti jelenségeket.

E felsorolt jelenségek azonban nem igazolják a tudatalatti
lelki jelenségeket, mert azok a közvetlen homályos tudattal is ki
elégítően magyarázhatók. Amikor pl. az, aki sokáig gondolkodva
valamely problémán hirtelen, mikor nem is gondolt rá, megtalálta
a megoldást, nem a szellemi tevékenység folyt le tudat nélkül és
nem ezekből a tudatalatti lelki jelenségekből alakult ki a kérdés
tudatos megoldása, hanem ez úgy történt, hogy az illető, aki a
kérdéses problémáról már előzőleg sokat gondolkodott, gondolat
világában a probléma uj felvetésekor a szerencsés képzet- és
fogalomtársítás következtében tünt elő egyszerre a régóta keresett
megoldás. A többi jelenségek is elegendőkép magyarázhatók a
közvetlen homályos tudattal. A tapasztalat igazolja, hogy akkor,
amikor figyelmünk teljes odaadásával valamit végzünk, emellett
még mást is gépszerü homályos tudattal is tehetünk. Ha tehát a
figyelem köre akármilyen oknál fogva nagyon megszűkül, köny
nyen megesik, hogy a figyelem ily nagymérvű összpontosítása
mellett a másikra oly kevés figyelem és tudat jut, hogy arra nem
is emlékszünk többé vissza.

A tapasztalat igazolja, hogy valamire
teljes figyelemmel és tudattal figyelhe

hetünk úgy azonban, hogy közben gépszerüen mást is tehetünk,
amely csak félig-meddig tudatos. Igy pl. olvashatunk valamit egész
gépiesen anélkül, hogy tudnók később, hogy mit olvastunk. Ez a
pszichológiai automatizmus vagy gépszerüség r , Ez a gépszerüség
rendkívüli, sőt beteges állapotban is meglehet. Igy pl. a hipnózis
ban, amikor a médium a hozzáintézett kérdésre írva automatikusan
ad választ és erre egyáltalán nem is emlékezik.

Néha nemcsak az álomban, és a hip
nózisban, hanem a lelki betegeknél is

megtörténik. hogy őnmagukban kettős személyiséget érezneh. Azt
hiszik, hogy az ő személyükön kívül még más személy is él ben
nük, az ő személyük átalakult, régi én tik meghalt és úgy cselek
szenek, mintha csakugyan más személlyé alakultak volna át. Az
én kettőzése főkép az okkult jelenségeknél gyakori.
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Ezeknél a jelenségeknél az én nem halt meg vagy nem hasadt
ketté, hanem csakis az én tudatosságának foka az én állapotának
megváltozásával kapcsolatban változott meg. Egyes betegeknél csak
csekély mértékben vannak meg a mozgás- és az életérzetek, az
ilyeneknek saját testükről alig van tudatuk, és így azt hiszik, hogy
testüket más mozgatja, azt képzelik, hogy testük nem is az övék,
azt hiszik, hogy kívülök még más személy is van bennük, aki
bennük él, gondolkodik és cselekszik i ily képzelődések közepette
saját énjüket kettősnek látják. Ezekben az esetekben azonban
rendesen a régi öntudat nem tünik el teljesen, hanem csak az ön
tudat világossága homályosult el, rendesen csak saját személyük
tudatát nem fogják fel elég világosan és ezt fejezik ki túlzott
szavakkal.

Néha az alvajáróknál, a hipnotizáltaknál és a lelki betegeknél két egy
mást követő szakasz váltakozik, egy rendes és egy rendellenes, az egyikben
vígak, a másikban szomorúak, az egyik szakaszban nem is emlékeznek a má
sik szakaszban történtekről és sokszor a kettős szakasz jelenségeit két sze
mélynek tulajdonítják (szakaszos amnézia).

E jelenségeknél azonban az emlékképek nem tünnek el teljesen, hanem
csak nehezebben idéződnek vissza. Rendesen a lelki jelenségeket. egy másik
az előbbitől különböző lelki állapotban nehezen idézzük vissza. Ugy van ez
itt is. Az egymást követő és sokszor lelki zavarokkal egybekapcsolt szakaszok
egymástól nagyban különböznek és így nem csoda, hogy az egyik szakaszban
átélt jelenségek csak nehezen idéződnek vissza a tőle annyira eltérő másik
szakaszban; ezért lehetséges, hogya kettős én látszatja lassan kialakul, főkép,
ha mint a hiszterikusoknál, az autoszuggesztió is hozzájárul. Az álomban is
előfordul, hogy amit álmodtunk, arra egy másik álomban visszaemlékezünk,
ellenben éber állapotban arra nem emlékezünk vissza.

A lelki jelenségeket konkrét módon
fogjuk fel, az alanyt az ő aktusaival

együtt, úgy, hogya reflex-tudat az ént, a lelket szembehelyezi az
ő aktusaival. Az állat ilyen világos tudattal nem bír. Az én a lélek
maga, amennyiben a lelki aktusokkal együtt magát felfogja, esze
rint az én testből és lélekből áll, legfőbb része azonban a lélek.

Ami a lélek megismerését illeti, a lélek létezését és lényegát
csakis az aktusok által ismerjük meg. A lélek létezéséről csakis
akkor van tudomásunk, amikor az érez, gondolkodik vagy cselek
szik. A léleknek lényegét is csakis az aktusok által ismerjük meg:
kutatjuk a lelki jelenségek természetét és ebből következtetünk a
lélek természetére. A léleknek létezését tehát közvetlenül fogjuk
fel, de a lényeget, amennyiben az szellemi, csakis következtetések
által ismerjük meg. A lélek lényeget nem közvetlenül és nem is
saját fogalmával, hanem közvetett módon, hasonlóság útján, ana
lóg fogalommal ismerjük meg.

Rosmini és Tongiorgi valami fundamentális érzéket vettek fel, amely
által a lélek folytonosan és már kezdettől fogva, minden lelki jelenséget meg
előzően, magát és a testtel való egyesülését érzi; ezen alapszik a többi. lelki
jelenség ismerete is. Ez az érzék azonban felesleges, mert az öntudat Jelen
ségeit énél kül is jól magyarázzuk. Ebben az elméletben a lélek. magát minden
külsö meghatározás nélkül és folytonosan megismerné, ami ellene van a
tapasztalatnak, mert a lelket csakis a lelki jelenségekkel együtt fogjuk fel.

7*
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VI. A nyelv és a beszéd.

A ember társadalmi lény lévén, társadalmi életre van teremt
ve és ezért szinte ösztöne hajtja arra, hogy gondolatait másokkal
közölje. A gondolatközlés legtökéletesebb eszköze a nyelv, illetve
a beszéd.

A beszéd tágabb értelemben gondolataink külső jelekkel való
közlése avval a szándékkal, hogy azt mások is megértsék. A gon
dolatközlés az emberek között érzéki, látható vagy hallható jelek
kel történik. A lelki jelenségeket természetes jelekkel, az egyes
lelki jelenségek önkéntelen reflexeivel is, pl. sóhajjal, jajkiáltással,
lehet kifejezni. Az igazi beszédnél azonban egyezményes jeleket
használnak, oly jeleket, amelyeket az emberiség megállapodása
tett azzá. E külső jelek különbözők lehetnek: taglejtések, írás és
tagolt hangok, eszerint a beszéd is lehet taglejtéses-, irott- és
szóbeszéd.

A taglejtéses beszédben arc- és kézmoz
dulatokkal közlik a gondolatokat. Bizo

nyos természetes taglejtéses beszéd minden embernél megvan. szin
te önkénytelenül. Egyeseknél azonban, mint a süket-némáknál, a
taglejtéses beszéd annnyira tökéletes, hogy az náluk a beszédet
pótolja és a süket-némák gondolataikat avval teljes mértékben tudják
kifejezésre juttatni.

A irott beszéd vagyis az írás sok te
kintetben tökéletesebb a gondolatok

szóbeli közlésénél, bár nincs meg benne a beszédnek közvetlen
sége és elevensége. Legnagyobb előnye, hogy a gondolatokat meg
örökíti és ezért volt mindenkor az emberi tudomány, haladás és
müveltség fejlődésének és elterjedésének legfőbb eszköze. Az írás
a történelem különböző koraiban más és más volt. A legfonto
sabbak a következők:

A képírás, a dolgokat illetve a fogalmakat képek és jelképek
által fejezi ki, pl. a látást a szem rajzával. A képírás a legrégibb,
megvolt Amerika régi népeinél, a mexikóiaknál ; jelenleg az in
diánusoknál is megvan még. Ebből a képírásból származott az
egyiptomi jelképes írás és a babiloni ékírás; ugyancsak a képírás
ból származott a kínai írás is, a kínai azonban a fogalmakat nem
képekkel, hanem kb. 85 ezer jellel jelzi.

A hangielző vagy fonetikus írás nem fogalmakat, hanem sza
vakat jelez. Ugy látszik, hogya hangjelző írás a képletes írásból
származott talán úgy, hogy az egy szóval kifejezett különböző fo
galmakat egy képpel jelezték és így a kép a szónak jelképe lett.

A mi írásunk az a-, b-, c-, rendszerű írás a szavaknak ele
meit fejezi ki külön jelekkel. Ez az írás a legtökéletesebb, mert
kevés jellel könnyen és pontosan minden szót ki tud fejezni. Az
alfabetikus írás a jelképes írásból származott. A jelképes írás va-
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Iamikor képírás volt. Ebből lett a hangjelző írás, ahol a jelek még
szavakat jeleztek. Később azután a szavakat elemeikre bontották
szét, magán- és mássalhangzókra, amelyeket azután külön-külön
betükkel fejeztek ki. Ezt az írást a Iőníciaiak 1000 évvel Kr. e.
találták fel.

Az írás a bonyolult reflexek egész sorozata. A tárgyak fo
galmaival, amelyeket kifejezésre akarunk juttatni, társítjuk a sza
vak hangképeit. Ezekhez kapcsoljuk a szavaknak megfelelő, illetve
azokat létrehozó mozgásérzetek képeit, végül ezekhez társulnak az
egyes betüknek motorikus képei; a szavak illetve a hangok motori
kus képei a motorikus igegközpont és a motorikus idegek útján
hozzák mozgásba a kezet.

Az írott beszédet olvasással értjük meg. Kezdetben olvasás
közben minden betűt külön kell elolvasni. Később azonban, ami
kor a szavak már ismeretesek, elegendő a szóból csak egy-két
betűt elolvasni és már is megalkotjuk a szónak a képét. Ezért a
gyors olvasásnál könnyen kerülik el figyelmünket a sajtóhibák. A
tapasztalat szerint 0.1 mp. alatt 6-7 betűt tudunk elolvasni.

Amit olvasunk, főkép nehezebb anyagnál. azt rendszerint
rnintegy bensőleg is kimondjuk, különben nehezebb a megértés.
Ennek az az oka, hogyatárgyaknak fogalmai erősebben vannak
kapcsolva a szavakkal, mint az írott betükkel.

Minthogy tehát az olvasás és az irás bonyolult lelki folyamat, azért az
agy mindama részétől függnek, ahol az u. n. elemi tevékenységek lokalizálva
vannak. Nem kell azonban azt hinni, hogyanyakszirti rész a látás helye,
egyuttal az olvasás központja is, mert a betük látása még nem olvasás. Hason
lókép az agy mozgási központja még nem jelenti az irás központját is, mert
abetüknek írása nem azonos a gondolatok kifejezésével. Az irás és az olva
sás különböző társítások útján jönnek létre, ezek a társitások az agy külön
böző részeitől függnek: az olvasás társirásai az agy elülső részének berné
lyedéseitől, az írási társítások pedig az agy egy másik kevésbbé ismert helyé
től függnek.

A tuJa'. nké . be éd A tulajdonképeni beszéd, illetve a
J o peDI sz. nyelv fogalmainknak tagolt hangokból

és egyezményes jegyekből álló kifejezése; ez a beszédszervek út
ján jön létre. A beszédet pszichológiai és fiziológiai szempontból
lehet tekinteni.

A beszéd pszichológiai em tból Bár az embereknél a fogalmak és a
sz pOD • szavak közt fennálló erős társítás követ-

keztében a gondolkodás igen gyakran együttjár a szavak belső
kimondásával, azért mégis a gondolat nem azonos a beszéddel,
hanem a gondolat megelőzi a beszédet. Helytelen tehát az az
állítás, hogya beszéd a gondolattal egyszerre keletkezett, sőt hogy
a beszéd a gondolatot megelőzte és azt létesítette. Ugyanis a be
széd elemei a szavak, fogalmainknak önkényesen megválasztott
jegyei és így már előzőleg feltételezik a fogalmakat.
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A gondolkodás sokszor minden szó kiséret nélkül játszódik
le. A geométriai alakok és a matematikai viszonyok elgondolása
nagyrészt független a nyelvi formuláktól. Sokszor megtörténik.
hogy valamit elgondolunk, amelyeknek kifejezésére csak később
találjuk meg a megfelelő szóbeli formulázás t. Ugyszintén a süket
némáknál és a gyermekeknél, mielőtt beszélnének, már előzőleg
megvannak a fogalmak. Azok is, akik az agysérülés miatt a sza
vakra nem emlékeznek vissza, mégis fogalmakkal bírnak, ame
lyeket más kűlsö jelekkel adnak tudtul.

Bár így a fogalom megelőzi a beszédet, mégis általában az
ember lelki világát és lelki tehetségeit a környezet beszéde bonta
koztatja ki. Ha ugyanis a környezetünk, a beszéd és a tanítás
útján, a fogalmakat velünk nem közölné, akkor lelki világunk
csak nehezen alakulhatna ki, mert akkor az értelemnek magának
kellene megalkotni a fogalmakat, magának kellene a külvilággal
összehasonlítani, magának kellene megalkotni nemcsak a minden
napi élethez szűkséges közőnséges,hanem az érzékfeletti magasabb
igazságoknak az ismeretét is. Ez az emberek javarészénél lehe
tetlen volna. Ezért a kultura közlésének legfőbb eszköze a nyelv
és a beszéd. A süketeknél is, hacsak valamiképen nem jönnek
segítségükre, a lelki világ csak nehezen alakul ki, úgyszintén a
teljes elhagyatottságban felnőtt gyermekeknél is a lelki képességek
alig bontakoznak ki.

A beszédben több pszichikai aktus szerepel. Amikor valami
fogalmat szóval akarunk kifejezni, akkor először a tárgy képét
kell előbb lelkünkben megalkotni, ezután társítani kell a megfe
lelő szóképet, hogy így a hallott hangnak és a kimondandó szónak
képe együtt idézödjék fel. Ez a társítás a gyakorlat eredménye.

A gyermekek kezdetben tagolatlan szavakat ejtenek ki, ame
lyekben főkép az á, v, p, és az m hangok vannak túlsúlyban. A
gyermek a nyelvet úgy tanulja meg a környezettől, hogy lassan
lassan megtanulja ama hangcsoportokat. amelyeket a környezet
bizonyos fogalmak kifejezésére használ. A gyermek lelkében így
jön létre a hangcsoportok és a tárgyak között a társítás és ezzel
a szavak jelentést nyernek előtte. A felnőtteknél ezenkívül a
hangcsoportokhoz és a tárgyak fogalmaihoz még az írott szónak
motorikus képe is kapcsolódik.

A b 'd li . ló ' , Iból A beszéd legfőbb szerve a gégefő. Aesze ZIO glBI szempon .
gégefő, a légzőcső felső része, több

porcból, kanna-, pajzs- és gyürüporcból áll. A gyürűporc felett
jobbról és balról két hártya, az u. n. két hangszalag van ki
feszítve; a két hangszalag között van a hangrés. A gégefő izmok
segitségével tágitható vagy szükithető és így evvel kapcsolatban
a hangrés is folyton változik. Mikor beszélünk, a hangszalagok
megfeszülnek, a hangrés kisebb lesz, a hangszalagok a levegő
áramlásával kapcsolatban rezgésbe jönnek és létrehozzák a han
got. A hang különböző a hangszálak feszültsége szerint, mennél
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jobban feszülnek a szalagok
és mennél szükebb a hang
rés, annál magasabb a hang.
A gégefőn kívül a légző
cső, a tüdő és a mellkas,
mint hangerősítő rezonáto
rok, szintén közremüködnek
a hang létrehozásában. Ezen
kívül a hangok létrehozásá
hoz hozzájárulnak még a
száj, a nyelv és az orr is.
A magánhangzók a gégében
jönnek létre és a száj ala
kítása következtében jelleg
zetes színezetet nyernek. A mássalhangzók a szájban és az orr
ban keletkeznek és keletkezésük helye és rnódja szerint lehetnek
torok-, nyelv- és ajakhangok.

A hangok erőssége a rezgesek erősségétől, tehát a gégefőn
áthaladó levegő erősségétől függ. A hang magassága a rezgés
szám függvénye; annál magasabb a hang, mennél rövidebbek a
hangszalagok. A gyermekeknek és a nőknek rövidebb hangszalag
jaik vannak, mint a férfiaknak és ezért magasabb hangjuk is van.
A test növekedésével a hangszalagok is hosszabbak lesznek és
evvel kapcsolatban a hang is mélyebb lesz.

A különböző rninőségű, magasságú és erősségű hangoknak
más és más izom-mozgás felel meg. Hogy az egyes hangoknak
megfelelő izommozgasokat létrehozhassuk, kell, hogy a fogalmak
kal, amelyeket kifejezni akarunk, azonnal társuljanak az egyes
hangoknak megfelelő mozgásérzetek képei, az u. n. motorikus
képek. Csakis a fogalmak, a hangképek (szenzórikus képek) és a
beszédszervek rnozgásképeinek (motorikus képek) megfelelő kap
csolásával válik lehetövé a beszéd.

A beszédzavarok több okból keletkezhetnek.
Beszédzavarok. A motorikus afázia, a szónémaság esetében a

szavakat nem tudjuk képezni, nem azért mintha
hiányzanának a motorikus szervek, hanem azért, mert a szavak, illetve a han
gok motorikus képei nem társulnak; az ilyen ember tudja, mit akar mondani,
de a szavakat nem tudja kimondani, mert nem tudja, hogyan használja beszéd
szerveit. A szónémaságtól különbözik a beszédképtelenség, amelynek oka a
motorikus szerveknek, t. i. az izmok beidegzésének és az idegközpontoknak
megbetegedése, ez az oka a hebegésnek és a többi nyelvi hibáknak egész a
teljes némaságig. A szónérnaság a homloki agyrész harmadik barázdájának,
az u. n. Broca-rnezönek sérülése folytán jön létre; ez az agymező tehát a be
széd centruma, a motorikus képeknek helye.

A hallott beszéd megértéséhez szükséges, hogy a felfogott hangérzetek
hez a tárgyak fogalmai azaz a szóhangképek társuljanak. Ha ez nincs meg,
akkor a szásűkettség, a szenzórikus afázia áll be . Az ilyen hallja a szavakat,
de a hallott szavakat nem érti meg. Ez a homloki rész első barázdajának
sérülése folytán áll be.

A szósükettséggel rendesen kapcsolatos az olvasás- és az irás-képtelen
ség. Ha valaki az írott szavakat látja, de nem érti meg és így nem tudja elol
vasni, mivel az agy megbetegedése folytán a felfogott írásjelekkel nem kapcso-
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lódnak a tárgyak fogalmai, akkor beáll az alexia, az olvasás-képtelenség. Ha
nincs meg a tárgyak fogalmai és az irás motorikus képei között a szükséges
kapcsolás, akkor beáll az irás-képtelenség, az agráfia, az illető nem tudja, hogyan
kell kezét rnozgásba hozni, hogy leirja a kivánt szót.

A beszédben, írásban és az olvasásban elő-
Elszólás, elírás, elolvasá!. forduló hibák a következő lélektani okokból

származhatnak. Sokszor a helyes szó helyett
más hasonló szót mondunk, főkép olyat, amelyet sokszor használunk. Az egy
máshoz hasonló elemek egymást gátolják, mert azokat nehezebben lehet szét
különíteni, ezért hagyjuk el könnyen a hasonló szavakat. Végül az olvasásnál
több betüt olvasunk el egyszerre és a már közvetlen előbb olvasott betűk is
az emlékezetben maradnak, azért, ha nem vigyázunk eléggé, a betűk könnyen
felcserélődnek.

A nyelv eredetének problémája azt
kutatja, hogy az emberiség legősibb

képviselői hogy alakitották ki először az ősi nyelvet, hogyan ta
lálták ki és hogyan alkották meg a szavakat és hogyan jelezték
velük a tárgyakat.

_ . Kétségtelenül igaz, hogy a beszéd nem
A keresztény bolcselel állásponlJ8. k l tk h t tt . t l l"tt Ae e ez e e az er e em e o. sza-

vak ugyanis úgy válnak a beszéd elemeivé, ha azokat az egyes
dolgok jelzésére használjuk, a jeleknek ez a használata azonban
csakis az értelem munkájával lehetséges. Ez még abban az eset
ben is áll, ha valaki azt védené, hogy maga az Isten, vagy az
Isten angyala közölte ősszüleinkkel teljesen készen a nyelvet.
Ebben az esetben is a szavakat mint jeleket csakis a fogalmak
feltételezésével, tehát az értelemmel lehetett volna használni; az
értelem ebben az esetben is megelőzte volna a beszédet.

Egyesek szerint a nyelvet az Isten vagy az Isten angyala
közvetlenül közölte az ősszülőkkel. Helyesebb azonban azt védeni,
hogy ősszüleink maguk alkották meg az első szavakat, a nyelvet,
a beszédet. A szentírásból tudjuk, hogy Isten ősszüleinket meglett
korban, teljesen kifejlett testtel teremtette és őket elhalmozta a
természetes és a természetfölötti világ minden ajándékával. E ké
pességekkel felruházva, az ember maga alkothatta meg a nyelvet.
Ez felel meg az isteni gondviselés rendjének, amely mindenütt,
ahol csak lehetséges, mindent a másodlagos okokkal, a teremímé
nyekkel végez. Erre utal az is, hogy, a Szentírás szerint, Adám
nevezte el az első állatokat. A nyelvalkotás nem múlja fölül az
ember szellemi képességeit, mert hisz az emberi értelem a nyel
veket folytonosan tökéletesíti, új szavakat alkot és a szavak jelen
téseit is folyton változtatja. A gyermek is mikor a nyelvet tanul
ja, nagy készséget mutat új nyelv alkotására. Semmi nehézség
nincs tehát abban, hogy ősszüleink maguk alkották meg az első
ősi nyelvet.

Az első szavaknak megalkotásában az emberi értelem nem
járt el önkényesen, hanem kétségtelenül figyelemmel volt ama
osszhangra. amelyet oly gyakran látunk a szavak és az általuk
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jelzett dolgok között. A taglejtéses beszédnél most is rendesen
olyan taglejtéseket választunk, amelyek a kifejezendő tárgyakkal
valamelyes összefüggésben vannak. Hasonló összhang van a szavak
nál is, mint pl. a hangutánzó szavaknál vagy a szimbolikus mással
hangzóknál. ahol a mássalhangzók kettőzése a többesszámot vagy
az erőteljes kifejezést jelzi. Hasonló összhang lehetett a mérvadó
az első szavak alakításánál is. A gyermek is mikor beszélni kezd,
gyakran hangutánzó szavakat használ.

.. A fejlődéstan hívei szerint az ember
Tens vélemenyek a nyelv eredetérlll. áll t '1' gb 'l' tt " alaz a VI a o szarmazo es Igy v a-

mikor értelem és beszéd nélkül volt. Ebből azután arra következ
tetnek, hogy a beszéd nem az emberi értelem alkotása, hanem
vagy az értelemmel egyidőben vagy pedig már az értelem előtt
keletkezett i ezért mondiák, hogy az ember csak a beszéd által lett ér
telmes lénnyé. A beszéd keletkezését pedig különfélekép magya
rázzák.

Renan és Humboldt szerint a beszéd ösztönből származott.
Az ember ösztönből beszél, miként a kutya is ösztönből ugat.
Ez azonban lehetetlen, mert ha a beszéd oka csakugyan az ösztön
lenne, akkor nem lehetne a világon oly sokféle nyelv, hanem ak
kor a nyelvekben is, miként a többi ösztönös cselekvésben, egy
ségnek és állandóságnak kellene lennie.

Egyesek azt mondják, hogy a beszéd .valami pszichikai
mechanizmus, gépszerüség folytán jött létre. Es pedig egyesek
szerint értelem nélküli felkiáltásokból, mások szerint hang-utánzá
sokból, ismét mások szerint ama kisérő hangokból. amelyeket az
ősember munkája közepette hallatott, végül ismét mások szerint
azokból a hangokból. amelyekkel az ősember az ő érzelmeit fi
zikai szűkségességgel kifejezésre juttatta. Wundt szerint az érzel
mek maguk valamely mechanikus módon reflex-rnozgásokkal hozták
létre a hangszervekben a hangokat. - Ezek a vélemények azon
ban nem védhetők. Nem tekintve a lehetetlen feltevést, hogy az
ember valamikor értelem nélküli állapotból fejlődött, az érzelmek
kifejezése olyan lenne, mint arnilyet az állatok ugatásában vagy
madarak énekében látunk, amelyekből azonban sohasem keletkez
hetik beszéd. Továbbá maga a pszichikai mechanizmus is lehetet
len. Végül kétségtelen, hogy a legrégibb nyelvnek pl. a szanszkrit
nyelvnek szógyökerei nem jelentenek felkiáltásokat vagy hang
utánzásokat, hanem dolgokat, tulajdonságokat vagy cselekvéseket.

A fejlődés-elmélet hívei így írnak: •Teljességgel meg vagyok győződve,
hogya beszédet az ember közvetlenül kapta, mert az nem lehet az értelem
munkája, A beszédet össze lehet hasonlítani az állatok természetes ösztöné
vel és azt az értelem szellemi ösztönének lehetne nevezni." Humboldt, Ab
handlungen über die Sprachwissenschaft Nr. 13.•Az ember természetszerűleg
fel van ruházva gondolkodással és hasonlókép beszéddel is." Renan De I' ori
gine du langage. 91. .joggal lehet állítani. hogy a lélek a test révén nem kap
hat behatast és nem hoz létre mozgást anélkül, hogy szervezete egyidőben
valami hangba ne törne ki. Ezeket a hangokat az érzelmekkel és az érzetek-
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kel együtt hozza létre; ezek a primitív és természetes hangok a beszéd ele
mei." Lazarus, Das Leben der Seele. II. 72. "Az értelem és a beszéd épp úgy,
mint maga az ember, a még most is folytonosan tovább tartó fejlődés útján szár
mazott; e kettő oly szoros összefüggésben van egymással, hogy azokat külön
nem is gondolhatjuk el." Wundt, Völkerpsychologie, Die Sprache II. 631.
.Jóllehet a beszéd a gondolkodástól elkülöníthető, még sem lehet azokat egy
mástól szétválasztani; aki gondolkodik, az beszél és aki beszél, az egyúttal
gondolkozik is; ezért állitom, hogy gondolkodás nem lehetséges jelek nélkül,
a jelek pedig elsősorban a szavak." M. Müller, Science of Thought 63.

Az egyszer megalkotott nyelv nem
marad változatlanul, hanem folytono

san változik. Változnak a hangok, változnak a szavak jelentései,
változnak a szavak és a mondatok nyelvtani alakjai.

A különböző nyelvek az egyes népek különböző lelki tulaj
donságai szerint alakultak ki. Az ősi nyelvek története csakis a
legrégibb ősi nyelvtörzsekhez tud eljutni, nem pedig az ősi ere
deti közös nyelvhez.

Ha nyelveket képzésük szerint tekintjük, megkülönböztetjük az izoláló,
a ragozó és a hajlitható nyelveket. Az izoláló nyelvek tövekből állanak, ame
lyeket hajlitás és ragozás nélkül egymás mellé tesznek, a dolgok viszonyait
pedig a szavak különböző helyzetével, vagy hangsúllyal jelzik. Ilyen pl. a
kínai nyelv. A ragozó nyelvek a tövekhez, amelyek rendesen változatlanok,
ragokat fűznek, ilyen pl. a magyar nyelv. A hajlító nyelvek, amilyenek az
indogermán és a semita nyelvek, a töveket a név- és az igeragozások által
változtatják.

IV. A törekvési élet.

I. A törekvés általában.

A törekvési aktusok alkotják a lelki jelenségek második ön
álló nagy csoportját; ezekkel a megismert jó után törekszünk.

A megismerés és a törekvés között az a kűlönbség, hogya
megismeréssel a tárgvat lelkileg magunkba fogadjuk, míg a törek
véssel a megismert tárgy után vágyódunk és azt elérni törekszünk.
A megismerés inkább a nyugalomhoz. a törekvés a mozgáshoz
hasonlítható.

A vágyódó illetve törekvő tehetség a megelőző kettős ismeret
szerint szintén kétféle: érzéki és szellemi. E kettő egymástól lénye
gesen különbözik, ez önkényt következik az érzéki és a szellemi
megismerés között fennálló lényeges kűlőnbségből.

E világon minden saját természetébőlkifolyólag a neki meg
felelő jó, azaz saját tökéletességének elérésére törekszik. Ennek a
természetes törekvésnek appetitus naturalis a neve. Ez azonos a
dolog természetével, amennyiben a neki megfelelő tennészetes jót



107

elérni törekszik, és így csak képletesen mondható törekvésnek,
amennyiben úgy viselkedik, mintha arra megismerés útján törekednék.

A természetes törekvésnek az élőlényeknél élettani törekvés
felel meg. A lélek élettani törekvéssel törekszik a megismert jó
után. A skolasztikusok általánosan elfogadott tana szerint az ember
ben kétféle törekvés, érzéki és szellemi van, az érzéki törekvés
követi az érzéki, a szellemi törekvés pedig a szellemi megismerést.

Régi vita tárgyát képezi, hogy mi tökéletesebb, a megismerés
vagy a törekvés vagy másként, melyik az ember tökéletesebb
tehetsége, az értelern vagy az akarat. Aristoteles és sz. Tamás
az értelem, sz. Agoston és Scott az akarat elsöbbségét tanította.
Mi megkülönböztetéssel válaszolunk.

Az akarat tökéletesebb az értelemnél. amennyiben az akarat
törekszik elérni ama tökéletességet és ama célt, amelyre az ember
természetéből kifolyólag rendelve van i a cél elérése pedig adja
mindennek a tökéletességet, mert ami ,elérte a célját, az olyan
amilyennek lennie kell, azaz tökéletes. Eppen ezért az embemek
legfőbb tökéletessége, az erkölcsi tökéletesség, az akarat által ér
hető el. Az akarat feladata továbbá a lelki tehetségek és az értelem
irányítása, éppen azért az erős akaratú emberek, még ha értelmük
nem is kimagasló, mégis ezek az emberiség legértékesebb képvi
selői. Végül az akarat elsőbbsége mellett az elhatározás szabad
sága is szól.

Viszont az értelem tökéletesebb az aharatnál, rnert a meg
ismerés, lévén az a tárgy lelki képének megalkotása, magasabb
szellem tevékenység, mint a törekvés e tárgy felé. Továbbá az
akarat az értelemtől függ nemcsak azért, mert a megismerés az
akaratot mindenkor megelőzi, henem azért is, mert a szabadaka
rat utolsó gyökere az értelem.

Bár így az értelem bizonyos tekintetben. tökéletesebb az
akaratnál, mégis az ember az akarat által, amellyel a tárgvat mint
egy birtokába veszi és mintegy hozzá idomul, részesül elsősorban
a tárgy jó vagy rossz tulajdonságaiban. Ezért többet ér az Isten
szeretete, mint az Isten puszta ismerete.

Az ember tökéletessége az ő értelmének és akaratának harmo
nikus kifejlesztésében áll. Helytelen tehát a mai korban annyira
divatos túlzott intellektualizmus, amely csakis az értelmet akarja
kifejleszteni és a szellemvilág kincseibe helyezi kizárólag az embe
riség kultúrértékeit, az akarat nevelésével pedig semmit sem törődik.

A törekvés természetét úgy ismerjük meg, ha mindenekelőtt
annak sajátos tárgyát világít juk meg, mert minden tehetségnek a
maga sajátos tárgya adja meg sajátos jelleget.

A törekvés tárgya a megismert jó.

A törekvés tárgya a jó, azaz a megfelelő. Különböző módon
felelhet meg valami. Minden lény elsősorban önmagának megfelelő,
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amennyiben önmagát alkotja. Azután megfelelő lehet másnak és
pedig vagy maga által, amennyiben annak valami tökéletességet
hoz, mint az egészség vagy pedig más által, mint az orvosság,
amennyiben valami hasznosnak vagy tökéletesnek okozója lehet. A
törekvésnek ezt a jóságot meg kell ismernie; elegendő azonban,
ha azt mint jót megismeri, még ha az a valóságban nem is az.

A törekvés tárgya és indítóoka tehát a megismert jó és nincs
olyan törekvés, amelynek nem ez volna az indítóoka, amely tehát
nem a jó felé irányulna.

Ez a skolasztikusok egyhangú tana Aristotelesszel és sz.
Tamással. "Jó az, amit mindenki megkíván" Aristoteles. "Minden
törekvés csakis a jóra irányul" sz. Tamás.

l. A tapasztalat igazolja. hogy a
törekvés indítóoka mindig a jó vagyis

a nekünk megfelelő. A törekvés aktusai kétfélék, vagy a jóhoz
való odafordulás, vagy a rosztól való elfordulás. Mindkét esetben
a törekvés tárgya a jó, a nekünk megfelelő.

Az odafordulás aktusainál (actus prosecutionis) az akarat
mindig a jó és a megfelelő után törekszik. Ha ugyanis valami után
törekszünk, az a tapasztalat szerint azért van, mert azt mint jót,
mint nekünk megfelelőtfogjuk fel, amelyet szeretünk és birtokunkba
akarunk venni. Nem törekedhetünk az után, ami minden tekintet
ben rossz és nekünk semmiképen sem felel meg. Ezért amikor
valami után törekedni akarunk vagy másokat erre akarunk rábírni,
akkor az illető tárgy jóságát, azaz megfelelőségét kell előbb fel
tüntetni. Az elfordulás aktusainál (actus aversionis) közvetlen a
rosszat akarjuk elkerülni, végső elemzésben azonban ez a törekvés
az ellentétes jó elérését célozza. Minden törekvés tárgya tehát a
jó, a megfelelő.

2. A természetes törekvés, (appetitus naturalis) a tárgyak
természetének megfelelő dolgok, tehát a jó után törekszik, mert
természetébőlkifolyólag saját tökéletességének és jóságának eléré
sére van rendelve. Az élettani törekvés az értelmes lényeknél a
törekvés sajátos módja, amellyel a nekik megfelelő tökéletességre,
természetüknek megfelelő módon, élettanilag, azaz vágyódó lelki
jelenségekkel törekszenek. Az élettani törekvés tehát a természetes
törekvésnek tökéletesebb alakja. A növény természetszerü törek
véssel fordul a fény felé, az ember pedig megismeri a neki meg
felelő jót, élettanilag törekszik utána és így szerzi meg magának
azt, ami életéhez szűkséges és annak megfelelő. Tehát ennek is,
miként amannak, tárgya a jó, a megfelelő.

A törekvési aktusok a lelki élet jelenségeinek
Törekvéseink önállósága. önálló csoportját alkotják és azokat sem a

megismerő aktusokra, sem pedig az érzelmek
re nem lehet visszavezetni. A modern bölcselők közül egyesek azt tagadják
és azt állít ják, hogy a törekvés, illetve az akarás visszavezethetők az érzel
mekre és a megismerésre. Ebbinghaus, Ribot és Wundt szerint az akarás
képzetekkel kisért érzelem; Spencer szerint az akarás a cél képzete a külső
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cselekvéssel kapcsolatban; Ziehen szerint pedig az akarás a cél élénk kép
zete egybekapcsolva élénk érzelmekkel.

Kétségtelen azonban, hogya törekvés és az akarás különbözik az
érzelmektől és a képzetektől. Az érzelmekben nincs meg az a tevékenység,
amely a törekvésben és az akarásban megvan. Továbbá az érzelem épúgy,
mint a cél fogalma meglehet akarás nélkül is, lehet pl. bánat erősfogadás
nélkül. Azok is, akik a törekvést és az akarást az érzelmekből és a képze
tekbői akarják megalkotni, más néven ugyan, de mégiscsak visszahozzák a
törekvés fogalmát igazolva ezzel, hogy a lelki életben a megismerő aktusokon
és az érzelmeken kivül a törekvési aktusokat is fel kell venni.

II. Az érzéki törekvés.

A keresztény bölcselet szerint az emberben kettős törekvés
van, az érzéki megismerést követő érzéki törekvés és a szellemi
megismerést követő szellemi törekvés vagy akarás. E kettő lényege
sen különbözik egymástól. Az újabbkori pszichológusok, akik az
érzéki és a szellemi megismerés közötti kűlönbséget tagadják,
hasonlóképen elvetik a kűlőnbséget az érzéki és a szellemi törek
vés között is, amelyet pedig feltétlenül el kell fogadnunk.

Az emberben van érzéki törekvés, amely érzéki meg
ismeréshez hasonlóan érzéki természetű (I. rész) és amely
nek tárgya az érzéki jó (ll. rész).

Az emberben kétségtelenül van oly
érzéki vágyó tehetség, amely az érzéki

megismerést követi és azért az érzéki megismeréshez hasonlóan
érzéki természetű, organikus, szervi tehetség.

1. Az állatoknál van érzéki törekvés i nemcsak érzéki meg
ismerést, hanem érzéki törekvést is látunk náluk. Már pedig, ha
az állatban érzéki természetű törekvés van, akkor megvan ez az
emberben is, kűlönben az érzéki élet az embernél tökéletlenebb
lenne az állaténál. Az állatok többi érzéki tehetségei az érzék
szervekkel együtt megvannak az emberben i megvan tehát az ember
ben az érzéki törekvés is.

2. Az emberben az érzéki törekvések rendesen az érzéki
érzelmek nyomán is fellépnek j ezek, továbbá az élettani elválto
zások az érzéki törekvéseket közvetlenül befolyásolhatják, azokat
növelhetik vagy csökkenthetik i ezek az okok pedig érzéki termé
szetűek és így az érzéki törekvésnek is érzéki természetűnek kell
lennie.

3. Az embernek érzéki megismerése van, amellyel az érzéki
jót felfogja. Már pedig az érzéki megismerés követeli az érzéki
törekvést is. A megismerés és a vele kapcsolatos törekvés az élet
céljainak elérésére szolgál. Az érzéki megismerés tehát magával
hozza az érzéki törekvést is, különben a megismerésnek nem volna
kiegészítő része, így céltalan lenne és így az érzéki élet az ember
ben tökéletlen lenne.
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Az érzéki törekvésnek a tárgya az a
jó, amit az érzékek eléje nyujtanak,

mert ez az érzéki megismerést követi. Már pedig az érzékek csakis
az érzéki és az anyagi jót tudják a törekvés elé állítani. Tehát
az érzéki törekvés tárgya az érzéki jó.

Az érzék tovább csakis a részleges, nem pedig az általános
jót állíthatja a törekvés elé. Ezért az érzéki törekvés az érzéki
javak bírásában kielégül.

Az érzéki jó rendesen érzéki gyönyörrel jár együtt pl. kelle
mes szag- vagy }zérzetek kiséretében. Az érzék a szellemi jót
nem foghatja fel. Ugyszintén nem foghatja fel a hasznost és a célt
sem. Az állatok a hasznos és a célszerű dolgok után törekszenek
ugyan, de kizárólag ösztönből, a hasznosság és a cél tudata nélkül.

Az érzéki és a szellemi törekvés közt legfőbb kűlönbség a
szabadság; ez az érzéki törekvésnél nincs meg, legfeljebb annyi
ban, amennyiben az a szabadakarat irányítása alatt áll.

Az érzéki törekvés feltételezi az érzéki megismerést és rendesen annak
mértéke szerint igazodik. Az érzéki törekvést egyes lélektani oko k nagyban
növelhetik úgy, hogy sokkal nagyobb mértékben van meg, mint ahogy azt az
érzékek által előállított jó magával hozná. Igy ha az akaratban erős aktusok
vannak az érzékfeletti tárgy irányában, akkor hasonlóképen az érzéki törek
vések így sokkal erősebbek; igy az Isten nagy szeretete nagy mértékben nö
veli az érzéki törekvéseket is.

III. A szellemi törekvés.

Az emberben van szellemi törekvés, amely az értelem
hez hasonlóan szellemi természetű (I. rész) és amelynek
tárgya minden jó (ll. rész).

A szellemi törekvés vagyis az akarat
az a magasabb vágyó tehetség, amely,

miként az érzéki megismerést követő érzéki törekvés érzéki termé
szetű, úgy ez is, minthogy a szellemi megismerést követi, szellemi
természetű. Már pedig az emberben van ilyen törekvés.

Az altétel igazolása. 1. Van bennünk törekvés, amely nem
csak az érzéki, a részleges és az anyagi jó után, hanem a jó
után általában és az érzékfeletti jó után is törekszik, sőt ezeket
az érzékfeletti, örök javakat többre becsüli az érzéki, földi javak
nál és múló gyönyöröknél. Már pedig az ilyen törekvés szűkség
kép szellemi természetű. Ha nem volna szellemi, hanem érzéki
természetű, akkor nem vethetné meg a neki megfelelő érzéki
javakat és nem törekedhetnék a magasabbrendű szellemi javak
után, mint olyanok után, amelyek a neki megfelelő tökéletességet
valóra váltják.

2. A szellemi természetű értelem magához hasonló termé
szetű vágyó tehetséget követel, mert ha a szellemi megismerésnek
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nem felelne meg szellemi törekvés, akkor a szellemi élet tökéletle
nebb lenne az érzéki életnél, ahol az érzéki megismerésnek érzéki
törekvés felel meg.

3. Ami anyagi és érzéki természetű, az a tehetetlenség és a
fizikai sziihségesség törvénye alatt áll, az olyan mértékben rnűkö
dik, mint amilyen mértékben arra behatást nyer j így van ez az
érzeteknél vagy az érzéki törekvéseknél. Már pedig az akarat
nincs e törvény alatt, hanem szabad, a kűlsö behatások azt nem
határozzák meg szűkségszerűen, hanem maga magát határozza el,
ellenállhat a földi javak csábításainak, az előtte levő javak közül
választhatja a kisebbet, az akarat tehát nem érzéki, hanem szellemi
természetű.

Az akarat minden jó után törekedhetik,
ugyanis az értelem, amelyet az akarat

követ, nemcsak a jót általában, hanem minden jót, az érzékit és
a szellemit is elé állíthatja. Az akarat tárgya tehát minden jó.

Ezért miként az értelem, úgy az akarat is bizonyos tekintet
ben végtelen befogadó képességgel bír és azt a véges földi javak
tökéletesen nem elégíthetik ki.

Az akarat tárgya a jó, vagy önmagában véve jó pl. az egészség, vagy
másra való tekintettel jó, pl. az orvosság; az előbbieket az akarat mint célt
kívánja meg a másokhoz való viszonylatuknál fogva, az utóbbi esetben az
akarat indítóoka szintén a cél, amelyért azokat mint eszközöket megkívánja.

Az akarást mindenkor a tárgy ismerete előzi
Az akarási megelőző ismerel. meg, amely a tárgyat mint nekünk megfelelőt

tünteti fel. Ennek az ismeretnek azonban nem
kell kimondott itéletnek lennie, elegendő ennek a megfelelőségnek egyszerű
megismerése; így van ez különösen az akarat önkénytelen aktusainál, vagy ha
előzőleg már volt itélet. Bellarmin szerint minden akarati aktushoz vagy leg
alább is ott, ahol az eszközök választásáról van szó, szükséges előzőleg egy pa
rancsoló praktikus itélet: "ez rnegteendö". Ez azonban felesleges, sőt ha azt
mondaná, hogy ez az itélet az akaratot szükségszerűen határozza meg a válasz
tásra, nem is fogadható el, mert ez az itélet elvenné az akarat szabadságát.

Az akarat a célt rendesen az eszközök által
Az akarás aktasai. törekszik elérni és ebben az esetben az aka-

rat aktusai a következők. Az akarat először a
célt akarja elérni az eszközök útján (intentio finis). Azután az akarat az érte
lem által eléhelyezett eszközök közül választ (electio). Ezután az akarat a vá
lasztott eszközt csakugyan fel is használja (usus) és végül az elért jót élvezi
(fruitio). Az akarat aktusainak e sorrendje azonban a mindennapi életben
sokszor megváltozhatik és megrövidülhet.

Az akarat nemcsak maga hozhatja létre
Az akaral állal parancsolt aklusok. . •t kt .t h . t h t . g ksara a usan, anem mas e e se e

aktusait is parancsolhatja. Az előbbiek az akarat által létrehozott
aktusok (actus eliciti), míg az utóbbiak az akarat által parancsolt
aktusok (actus imperati).

Az akarat kétségkívül parancsolhat ilyen aktusokat pl. a járást
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vagy a beszédet, erről az öntudat világosan tanuskodik. Pontosab
ban azonban nem mondhatjuk meg, hogyan hathat az akarat a
tehetségekre. Maga az akarat parancsa közvetlenül nem hozhatja
létre más tehetségek aktusait. Kétségtelen azonban, hogy amikor
a lélek az akarat által valamely tehetségnek parancsol, az csak
ugyan létrehozza a maga aktusát j ez pedig azért lehetséges, mert
a tehetségek mind a lélekben gyökereznek.

Az akaratnak kétféle parancsa van. Olyan, amelyet a tehet
ség feltétlenül végrehajt (imperium despoticum) és olyan, amelynek
ellenállhat (imperium politicum).

Az akarat a lelki tehetségekre a következőkép hathat. Az
értelemre vonatkozólag az akarat a figyelmet parancsolhatja és azt
befolyásolhatja. A megismerést csak közvetve parancsolhajta úgy,
hogy vagy elé állítja a tárgyat, vagy pedig a fogalmak társításá
nak irányát szabja meg. A tapasztalat azonban igazolja, hogy az
akaratnak ez a parancsa a figyelemre és a megismerésre csak kor
látolt, sokszor a képzelet és a fogalmak társítása magával ragad
minket, még az akarat ellenkezése dacára is. Az ítéleteket az aka
rat közvetve parancsolhatja azáltal, hogy ama tárgyak megismeré
sére kényszerít, amelyekből az ítélet keletkezik. Közvetlenül azon
ban csakis ama ítéleteket parancsolhatja, amelyekben nincs meg
az evidentia tökéletes világossága, mert ez az értelmet szűkség
szerűleg készteti az ítéletre. - A külső érzékeknek az akarat
parancsolhat, oda irányítva azokat a megfelelő tárgyak felfogására.
Ugyanilyen hatással lehet a képzeletre is. Ez a hatalom azonban
a tapasztalat szerint szintén csak korlátolt. - Az érzéki törekvést
az akarat irányíthatja vagy közvetlenül az akarat aktusai által, így
hat pl. az anyai szeretet az érzéki törekvésre, vagy pedig mindama
tényezők irányításával, amelyektől az érzéki törekvés függ vagy vé
gül azáltal, hogy az érzelmek külső megnyilatkozásait gátolja. 
A tenyészett életet az akarat csak közvetve irányíthatja pl. a napi
foglalkozások irányításával. - A mozgások közül az akarat az ön
kénytelen mozgásokat parancsolhatja, a reflex mozgásokat azon
ban csak némikép irányíthatja, ellenben az automatikus rnozgások
mint a szív vagy a bél mozgása, teljesen ki vannak véve az akarat
hatalma alól. - Végül az akarat egyik aktusa a másikat is felidéz
heti, ezek a parancsolt és egyuttal létrehozott aktusok.

Az ösztönök {nisus) ama törekvési kész
ségek, amelyek az élőlényekben a ter

mészetből kifolyólag vannak meg. Az élettani törekvés természe
téből kifolyólag törekszik a neki megfelelő tárgy után. Hasonló ez
az ismeretnélküli természetes törekvéshez, az appetitus naturalis
hoz, csakhogy az élettani törekvésnél mindig ismeret előzi meg a
törekvés aktusait. Az ösztön lehet szellemi vagy érzéki természetű.

Szellemi ösztön pl. a lélekben az erkölcsi tökéletesség utáni
vágy, érzéki ösztön pedig az egyén és a fajfenntartás ösztöne.
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A szenvedélyek nagymértékű törekvési
készségek az erkölcsileg meg nem en

gedett tárgyak után. Ezek sokszor oly erővel lépnek fel, hogy az
értelem helyes ítéletét meggátolják és a szabad elhatározást lehe
tetlenné teszik. A szenvedélyeket vagy az élet folyamán szerezzűk
a rossz szokások által vagy pedig öröklés folytán származhatnak át és
ekkor már a szűletéstől kezdve megvannak. A szenvedélyek nem
csak az érzéki törekvésben, hanem az akaratban is meglehetnek,
ilyen pl. a kevélység szenvedélye.

IV. Az akarat szabadsága.

Az akarat szabadsága a lélektan legnagyobb horderejű
problémája. A szabadakarat adja meg az ember igazi méltóságát,
evvel. felruházva lehet saját életének irányítója, ez alapja az ő
erkölcsi és vallásos életének. Ezért felette fontos, hogya szabad
ság fogalmát helyesen körvonalazzuk és a szabadakaratot a mo
dern filozófia téves áramlataival szemben minden kétséget kizá
róan igazoljuk.

Az akarat azonban csakis a szabadakarati elhatározásokban
szabad, a szűkségszerű aktusokban nincs meg e szabadsága.

1. Az akarat szükségszerü aktusai.

Az akaratnak szűkségszerű aktusai is vannak, (I. rész)
sőt minden szabadakaratí elhatározást szűkségszerűaktusok
elöznek meg (ll. rész).

A szabadakarati elhatározás feltétele, hogy az értelem az
akarat elé vagy több jót vagy a jót kűlönbözö szempontból állítsa,
hogy így az akarat választhasson a kettő között. Ha az értelem
a jót vagy a rosszat csak egy szempontból állítja az akarat elé,
és így az akarat csak a jót vagy csak a rosszat tekintheti, akkor
szükségkép törekszik a jó felé és szűkségkép fordul el a rossztól.
Ezek az akarat megfontolás nélküli, sziihségszerű aktusai. Ilyen
szűkségszerű, megfontolás nélküli aktusok nemcsak akkor vannak,
ha az értelem működése korlátozva van, mint a borközi állapot
ban, a lelki betegeknél vagy az alvásban, hanem így van ez ren
des körűlmények közt is, minden szabadakarati elhatározást ilyen
szűkségszerű aktusok előznek meg.

Gyakran tapasztaljuk, hogy amint aka
ratunk előtt áll a jó vagy a rossz,

azonnal még a megfontolás előtt is, a jó felé fordulunk és a
rossztól elfordulunk; ha pedig valamit a jó és a rossz szernszőge
alatt nézünk, akkor kettős aktus van az akaratban; a jó felé
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való törekvés és a rossztól való elfordulás. Ezek az akarat törek
vései, mert sokszor érzékfeletti dolgokra irányulnak és szűkség
szerüek, mert minden megfontolást megelőzőleg lépnek fel és
sokszor akaratunk ellenére is megmaradnak. Az akaratban tehát
vannak szűkségszerű aktusok.

1. Igen gyakran a legkülönbözőbb
helyzetek közepette tapasztaljuk, hogy

amikor az értelem az akarat elé valami jót vagy rosszat állít,
akkor az akaratban szükségkép lépnek fel a törekvések. Ami
pedig így történik, az a természet törvényéből kifolyólag van így.
A szabadakarati elhatározást tehát szükségképeni aktusok előzik
meg.

2. Lélektanilag lehetetlen, hogy az akarat valami után töreked
jék, mielőtt az illető tárgy felé nem vonzódnék, mielőtt abban nem
gyönyörködnék ; ez a vonzódás pedig az akarat szűkségszerű ak
tusa. A szabadakarati elhatározás előtt tehát mindenkor szük
ségszerű aktusok lépnek fel.

Eszerint tehát minden szabadakarati elhatározáshoz a megfontoláson,
azaz az indítóokon kívül szükséges az is, hogy az akarat az illető tárgy felé
előzőleg vonzódjék és így a tulajdonképeni akarást előkészítse. Ez azonban
nem azonos az indítóok hatásával. mert ez utóbbi maga a megismert jó, míg
az előbbi a jót mintegy befogadja és így előkészíti a tulajdonképeni megfon
tolást és ennek nyomán a szabadakarati elhatározást.

2. Az akarat szabadsága és annak határai.

A szabadság tágabb értelemben a kény
szertől való mentességet jelenti. Kétféle

szabadságot különböztetünk meg, külsőt és belsőt; az előbbi a
külső, az utóbbi a belső kényszertől való mentességet jelenti.
Természetes, hogy az akaratban megvan a külső szabadság, mert
külső kényszer az akarati aktusokat nem erőszakolhatja ki. Az
akarat szabadságánál nem ezt a kűlsőt, hanem a belső szabadsá
got védjük, amely abban áll, hogy az akarat, amikor az összes
sziihséges feltételek megvannak, maga határozza el magát a
cselekvésre. Az éhes állat az elé nyújtott étel után szűkségszerűen
utána kap, ellenben az ember szabadon határozza el magát erre.
Az akarat szabadsága tehát abban áll, hogy az akarat, midőn
megvannak az összes szűkséges feltételek, nincsen egyirányban
fizikai szűkségességgel meghatározva, hanem tőle függ cselekvé
seinek meghatározása.

Az akarat azonban nem teljesen független az inditóokoktól
és a többi feltételektől. Szűkséges ugyanis előzőleg a megismert
tárgy, amely mint inditóok hat, úgyszintén ennek nyomában ön
kénytelenül lépnek fel a vágyódás szűkségszerű aktusai. Az in
ditóokok sokszor igen nagy erővel lépnek fel és az akaratot egy
irányban nagyban befolyásolhatják. A szabadság tehát nem abban
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áll, hogy az akarat ment legyen minden behatástól, hanem, hogy
mindezek dacára ment legyen a fizikai szűkségességtől és hogy
az akarat úgy határozza el magát, hogy akarhat és nem akarhat,
választhat két egyenlö jó között, söt még a kisebbet is választhatja
a nagyobbal szemben, ha az neki úgy tetszik, ha az mindjárt
esztelenség is volna.

Az akarat szabadsága kettös. Elöször a cselekvés szabadsága,
amely abban áll, hogy valamit tehet vagy azt elhagyja, másodszor
a választás szabadsága, amely két ellentétes választás közül az
egyiket teszi lehetövé, pl. a jót vagy a rosszat választom. Az
akaratot mind a két szabadság illeti meg.

Az akarat szabadságát védö tant inde
terminizmusnak nevezzük. Ennek két

alakja van. Az abszolut indeterminizmus védi az akarat teljes
függetlenségét minden inditóoktól és az alany lelki állapotától i az
akaratnak nincs ily teljes függetlensége. A mérséheli indeterminiz
mus azt állit ja, hogy az akaratot befolyásolhatják ugyan az indi
tóokok és az egyéni hajlam, ezek azonban nem hatnak reá fizi
kai szűkségességgel, hanem az akarat e behatások mellett is maga
határozza el magát. Ez a keresztény bölcselet álláspontja.

Az akarat szabadságának tanával szem
ben áll a determinizmus tana, amely

nek háromféle alakja ismeretes.
A pszichológiai determinizmus azt tanítja, hogy az akarati

elhatározás a megismert inditóokok, továbbá a személyes hajlam,
a vérmérséklet és a jellem által van teljesen meghatározva. Ez a
szabadakarat tagadásának leggyakoribb alakja.

Az anyagelvű determinizmus szerint az akarati elhatározá
sok, miként a többi élettani folyamatok, fizikai szűkségességgel
jönnek létre.

Végül a métaiizikai determinizmus nevével mindama elmé
leteket foglaljuk össze, amelyek metafizikai feltevéseken alapsza
nak. Luther, Kálvin és Jansen azt tanították, hogy akaratot Isten
maga hajlít ja, határozza meg egyirányba. A stoikusok, Wickleff
és Spinoza a végzet vagy a panteista világmindenségnek minde
nütt megnyilvánuló szűkségességét hirdették az akarat terén is.
Leibnitz szerint a szabadakarat abban áll, hogy ha megvan már
az akarati elhatározás, akkor az ellentétes aktus ugyanabban az
idöben metafizikailag lehetetlen. Kant szerint az ember összes
cselekvéseit jelleme határozza meg és így ö is az okság általános
törvénye alatt áll, a szabadság csak annyiban van meg, amennyi
ben jelleme kialakításának irányát ö maga szabta meg. Hasonló
tana volt Schopenhauernek is.

A pszichikai determinizmus védői igy irnak; .A pszichológiai determi
nizmus nélkül nincs pszichológia, és általában nincs ideális tudomány. Ezért
a pszichológiai determinizrnust nem lehet elhagyni, különben feladnók a gon-
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dolkodás ama legfőbb törvényét, hogy mindenütt az okozatnak okát keressük."
Wundt, Etik, III, SO. - "Senki se higgye, hogy vágyaink szabadok, az ember
cselekvési módja és a tapasztalat alapján joggal következtetünk arra, hogy a
mi cselekvéseink, érzete ink, gondolataink épúgy vannak alávetve az oksági
törvénynek, mint az égitestek mozgásai." G. Lewes, The Study of Psychology
109. "Az ember önkéntes cselekvéseit, az okság elvénél fogva, mindig az ő
jellemével és az ő körülményeivel magyarázzuk és helyesen, különben a tár
sadalmi élet lehetetlen lenne, minthogy az ember társadalmi élete cselekvé
seink előrelátását tételezi fel. "Sidgwick, The metods of Etics, I. 5. - A
lélektan éppúgy, mint a többi tudomány, a determinizmus tanán épül fel"
Höjjding, Psyhologie, 45d. - " A lelket úgy fogjuk fel, mintha olyan szabad
sággal lenne felruházva, amelyet sem a külsö körülmények, sem a belső indí
tóokok nem határoznak meg egy irányban. A léleknek ezt a tulajdonságát
azonban rnellőzzük, mert ebben a feltevésben lehetetlen a pszichológia műve
lése." A Lehmann, Gründzüge d. Psychophysiologie, 21. - "Minden emberi
cselekvés a jelenlegi lelki állapot és a külső körülmények szükségképeni folyo
mánya" Adickes, Zeitsch. f. Phil. 1900, 34. - "A szabadakarat tana szerint
lehet akarás inditóokok nélkül; ez azonban a belső és a külső tapasztalatnak
ellenmond. Az akarat minden esetben a túlsúlyban levő indítóokokat követi."
Bleuer, Zeitsch. f. Psychologie 69. - "A tapasztalat .igazolja, hogy minden
bűn kétféle természetű tényezőből származik; a bűnöző egyéni tulajdonságai
ból és az őt körülvevő fizikai, szociális és gazdasági körülményekből." Liszt,
Strafrecht 75. - "A megadott külső ingerek és képzetekkel kapcsolat
ban szükségkép csak egyféle elhatározás következhet, miként az alá nem
támasztott kő is mindig ugyanazon az úton és meghatározott sebességgel
esik le." Ziehen. Leitfaden der Psyhologie 31. - "Most már tudjuk, hogy
az akarat minden elhatározása az akaró egyén szervezetétöl és a külső körül
ményektől függ épen úgy, mint a többi lelki jelenség." Hdckel, Weltratsel 11.7.

Az akarat szabadságát a deterministákon kivül még mások is tagad
ják. Egyesek a szabadságot azonosítják a teljes függetlenséggel és ezért
tagadják a szabadakaratot. Mások nem értik meg, hogya lelki élet miért
legyen kivétel a fizikai világot irányító törvények alól s ezért nem fogadják
el az akarat szabadságát. A materialisták és a panteisták mint mindenütt,
úgy itt is változhatatlan fizikai szükségessége! állítanak fel. Egyesek pedig
azért tagadják a szabadságot, hogy így kiirtsák az ember lelkéből a felelős
ség érzetét és a lelkiismeret szavát.

Öntudatunk világosan tanuskodik az
A:z önludai lanúságából veli érv.

akarat szabadsága mellett. Számos
cselekvéseinket, pl. kezünk mozgatását, a járást stb. öntudatunk
világos tanusága szerint, úgy végezzük, hogy azokat, ha nekünk
tetszett volna, elhagyhattuk volna, vagy hogy mást is tehettünk
volna. Különösen világosan látjuk ezt a teljesen közömbös cselek
véseknél, valamint akkor, ha valami nehezet akaratunk megfeszí
tésével teszünk. Kűlőnbséget teszünk továbbá a szabadakarati
elhatározások és a bennünk önkénytelenül lejátszódó lelki jelen
ségek között. Sokszor hosszasan választunk a különféle indító
oko k vagy a célravezető eszközök között, ami azt mutatja, hogy
az inditóokok nem hatnak reánk fizikai szűkségességgel, Sokszor
a kisebb jót választjuk azzal a tudattal, hogy a nagyobb jót is,
választhatjuk, máskor meg az egyenlő javak között szabadon vá
lasztunk. Cselekvéseink elvégzése után is megmarad a világos
öntudat, hogy mi ezt másként is tehettük volna, ezért felelősek
nek érezzük magunkat cselekvéseinkért, jócselekedeteinkért dicsé
retet várunk, bünös cselekedeteink felett pedig bánkódunk és a
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jövőben javulást fogadunk. A bűnnek a tudata és a lelkiismeret
mardosása néha eleven erővel tör fel a lélekben. Mindez csakis
a szabadakarat feltételezésével érthető.

Már pedig ami mellett az öntudat oly világosan tanuskodik,
annak igaznak. kell lennie, különben az öntudat tanűbizonyságáról
más esetekben is kételkedni kellene és így az emberi értelem soha
sem ismerhetné meg az igazságot. Az akarat tehát egyes aktusai
ban szabadsággal bír.

Mindenütt a különböző korban az
Az emberÍDem meggy6z6déséb61 veli érv.

összes népeknél megvolt a meggyő-
ződés, hogy az emberek elhatározásaikban szabadok. Ez a meg
győződés a következőkből igazolható.

Mindenütt egyes cselekvéseket dicsérnek, másokat megfednek.
elismerik az erényt és megvetik a bűnt. Ez pedig feltételezi a
szabadakaratot. Ugyanis csak akkor lehet valakinek cselekvését
erénynek vagy bűnnek betudni, ha szabadon cselekedett; az álla
toknál hasonló cselekvéseket pl. a türelmet nem rójják fel érdemül.
Továbbá mindenütt büntetéssel sujtják azokat, akik az erkölcsi vi
lág törvényeit áthágják. Ez is feltételezi a szabadakaratot, mert
csak olyat lehet bűntetni, akinek cselekedetei erkölcsileg beszámít
hatók, aki másként is cselekedhetett volna, és annál csekélyebb
a büntetés, mennél kevesebb szabadsággal követte el a bűnt. Az
állatoknál büntetésről csak átvitt értelemben szólhatunk, mert ott
a büntetés célja nem a megsértett erkölcsi rend helyreállítása és
a bűnös megiavitása, hanem a puszta állatidomítás a bűntetéstől
való félelem által. Végül látjuk, hogy mindenütt figyelmeztetéssel,
kéréssel és fenyegetéssel az embereket rábeszélni igyekszenek a
jóra, ami csakis a szabadakarat feltételezésével lehetséges.

Már pedig ez az általános és mindenütt minden időben és
minden népnél feltalálható meggyőződés, amely az emberiség társa
dalmi életét mindenütt irányítja, csakis az emberi természetben
találhatja alapját és így téves nem lehel.

Az értelem az akarat elé a tárgya
kat kűlöníéle szempontból megvilá

gítva állíthatja. A tárgy lehet ugyan jó, de nem szűkséges jó és
nem is szűkséges eszköz a szűkséges jó, a boldogság eléréséhez,
azután az értelem az akarat elé állíthat két nem szűkséges jót
vagy a tárgyat a jó és a rossz szemszöge szerint állíthatja, amely
így a jó szemszöge alatt kivánatos, a rossz szemszöge alatt pedig
kerülendő. Mindezekben az esetekben pedig az akarat szabadság
gal rendelkezik,

Az akarat ugyanis nem lehet fizikai szűkségességgel alávetve
olyan javaknak, amelyek az ő boldogságához nem szűkségesek,
azért ezek utáni törekvéseiben szabadnak kell lennie. Hasonlóképen
ha az akarat elé két nem szűkséges tárgy van állítva, azok közül
az akarat választhatja az egyiket, még a kevésbbé jót is, vagy ha
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tetszik, egyiket sem választja. Végül ha valamelyik tárgvat a jó
vagy a rossz szernszőge alatt tekinti, akkor az előbbi esetben a
jót választhatja, az utóbbi esetben a rosszat elkerülheti. Mindezek
ben az elhatározásokban az akarat kettős szabadsággal, a cselek
vés és a választás szabadságával bir.

Az akarat tagadása lehetetlen követ
kezményeket von maga után. Az

akarat tagadásával összeomlik az erkölcsi világrend és a vallásos
élet. Ez pedig lehetetlen.

A szabadakarat tagadásával cselekvéseink nem lennének többé
erkölcsileg jók vagy rosszak, amint azt az emberiség közmegegye
zése tartja; megszűnik a kötelezettség. a parancs és a törvény,
mert ezek nem állhatnak fenn ott, ahol fizikai szűkségességgel
történik minden; lehetetlen a bűn tudata, a bánat, a büntetés és
az erény, amelyek csakis a szabadsággal kapcsolatban állhatnak
fenn. Az emberi élet elveszti erkölcsi jelleget, megszűnik a jó és
a rossz közti különbség, az erényes ember éppen olyan, mint az,
aki a bűn fertőjében él, egyszóval összeomlik az erkölcsi élet.
Lehetetlen az erények fáradságos és sokszor önfeláldozást feltéte
lező gyakorlása, ha minden vak szűkségességgel történik. Lehetet
len végül a túlvilági élet jutalma is, ha nincs érdem és nincs
szabadakarat.

A modem pszichológusok a szabadság
lényegét a befolyásoló tényezőktől való
teljes függetlenségben látják. Ezzel

szemben a keresztény bölcselet védi, hogy az akarati elhatározá
sokat az indítóokok és egyéb külső tényezők, bár nem fizikai
sziihségességgel, de mégis befolyásolják.

A szabadakarati elhatározás függ az indítóokoktól. Ugyanis
az indítóok a cél jellegével bír és így az akaratra a cél jellegzetes
hatásával van. Sőt az indítóok, a jó ismerete, az akaratra már elő
zetesen is bizonyos szűkségszerű hatással van és az akarat szük
ségszerű aktusait váltja ki. Annál jobban csökken az akarat sza
badsága, mennél erősebben lépnek fel a szűkségszerű aktusok, ami
ismét az illető egyén tulajdonságaitól. lelki életének fejlettségétől.
vérmérsékletétől, korától és egyéb tényezőktől függ.

A szabadakarati elhatározást mindig a megfontolás előzi meg,
amellyel az akarat elé helyezett két tárgyat egybevetjük. Mennél
kisebb mértékű a megfontolás, annál inkább csökken a szabadság
is. A komoly megfontolást csökkentik a csapongó képzelet, a szen
vedélyek, az értelem elfáradása, a lelki betegségek és a tudatlan
ság. A komoly megfontolás a gyakorlat, a nevelés és a tanulás
eredménye.

Ezekből látható, hogy az akarat elhatározásaiban függ az il
lető személy testi és lelki szervezeftségétől; a lelki és testi beteg-
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ségek, az idegesség, a szellemi gyengeség a megfontolást csökken
tik és nem egyszer a szabadakaratot csaknem teljesen felfüggesztik.
Függ továbbá az illető egyén jelenlegi testi és lelki állapotától, han
gulatától, vajjon jókedvű-e vagy haragos stb. Függ végül a külső
körülményektől, a vallásos vagy vallástalan neveléstől, a környe
zettől és az egyének szerint változó sok minden más tényezőtől.
A szabadakarat helyes gyakorlása tehát az önnevelés munkáját té
telezi fel. Az önismeret, a szenvedélyek legyőzése, az akarat ed
zése és az isteni kegyelem segítségével lesz csak az ember' abban
a helyzetben, hogy elhatározásai szabadok legyenek.

Azokat az okokat, amelyeket az elhatározás előtt egymással
összehasonlítunk és amelyek alapján döntünk, indítóokoknak hívjuk.
Ezeken az indítóokokon kívül vannak még más nem tudatos té
nyezők pl. a jellem, a beszéd stb., amelyek az elhatározást befolyá
solják. Mennél fejlettebb a lelki élet, az ember annál kevésbbé enged
ösztöneinek és annál inkább választ az erkölcsi normák, az erköl
csi indítóokok szerint. Az ember rendesen az indítóokok alapján
választ és ezért van a szabadakarati elhatározásokban bizonyos
általános erkölcsi törvényszerűség, amely alól azonban, minthogy
ez nem egyetemes fizikai törvény, kivételek vannak.

A b d k li Ih lát ' k k 1'1' Bár az akarat elhatározásában szabad,
sza a a ara e a ozaso or a al. b d . b . d ka sza a sag azon an nem mm en a -

tusra nézve áll. A szabadakarati elhatározás korlátok közé van
szorítva,

1. A szabadakaratnak ebben az életben cselekvési szabad
sága van minden jó iránt, Az akarat szükségképeni aktusának
feltétele, hogy a jót úgy fogja fel, mint ami számára minden szem
pontból jó vagy legalább is szűkséges eszköz e jó megszerzésére.
Ha az akarat a tárgyat nem mint szűkségképeni jót fogja fel, akkor
az akarat nem is törekszik utána szűkségképen. Már pedig ebben
az életben nincs oly jó, amelyet mint szükségképeni jót kellene
felfogni. Az Isten nem ilyen szűkségképeni jó, mert Ot nem rnin
den tekintetben mint szükségképeni jót fogjuk fel. Nem lehet ilyen
jó a boldogság elvontan véve sem, mert ez előttünk bizonytalanul
és határozatlanul tűnik fel. Az akarat tehát a cselekvés szabadságát
tekintve a földi életben szabad minden jóval szemben.

2, A szabadakarat ebben az életben választási szabadsággal
bír a földi jó és az Istennel szemben, de nem az elvontan felfo
gott jóval szemben. A földi jó, épp úgy, mint az Isten, legalább
is bizonyos szempont szerint mint nem kívánatos jelenhetik meg
előttünk és igy az akarat elfordulhat tőlük. Az akarat tehát a válasz
tás szabadságával bír a földi javakkal és az Istennel szemben. A jó
azonban elvontan véve nem foglal magában semmi rosszat, és ezért
az akarat az elvont jóval szemben nem bír szabad választással.
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Wundt és mások szerint az akarat szabadsága
Az önludalos, de sz6kségszerlí abban áll, hogy elhatározásainkban függetlenek

elhalálozás. vagyunk a külső kényszertől és az állatokra
jellemző ösztönös vak cselekvési módtól; az

emberi elhatározást a jellem és az inditóokok szükségszerűen határozzák meg,
ez azonban az emberhez méltó módon történik, mert az értelem irányitása
mellett öntudatosan bár, de sziikségszerűen határozzuk el magunkat. "Az ember
akkor cselekszik etikai szabadsággal, ha a belső okság alapján tesz valamit,
amikor elhatározása nem a külső kényszerből, hanem belső hajlamaitól, jellemé
től és az inditóokoktól van szükségszerűen meghatározva." Wundt Ethik III. 52.

A modern pszichologusok e szabadsága csakis a kűlső kényszertől való
külső szabadságot védi, nem pedig a belsőt, a lelki tényezőktől való szabad
ságot; ezek ugyanis szerintük az akarat elhatározását szükségszerűen határoz
zák meg egy irányban. Ez a szabadság az állat szükségszerü cselekvésmód
jától csak abban különbözik, hogy az ember az értelem irányitása mellett ön
tudatosan cselekszik, míg az állatban az értelem irányitása és az öntudat nin
csen meg. Ez a szabadság azonban nem az, amit az emberiség közmegegye
zése és az öntudat tanusága alapján igazoltunk.

Századokon át a teologiai iskolákban a jézus
Aszabadakarai és a praemoUo pbysica. társasági és domonkosrendi teologusok között

szenvedélyes viták tárgyát képezte a nagy prob
léma, hogyan működik közre lsten az ember szabadakarati elhatározásainál.
A dominikánus iskola, sz. Tamás tekintélyére hivatkozva, azt tanitotta és tanítja,
hogy az akaratot elhatározásainál az lsten indítja fizikai inditással. fizikai
praemotioval. Ha ez megvan. akkor az akarati elhatározás szükségképen, bár
szabadon következik be.

A dominikánus iskola e tana - a jézustársasági teologusok szerint -
nem egyeztethető össze az igazi szabadság fogalmával. Az akarat szabadsága
ugyanis abban áll, hogy az akarat, miután a cselekvéshez szükséges összes
feltételek megvannak. cselekedhetik vagy pedig azt elhagyhatja. Az akarat e
képessége azonban nem állhat fenn a praemotio physicával. Nincs meg e ké
pesség a praemotio előtt, mert miként mondják, a teremtmény nem cseleked
hetik a praemotio nélkül, és nincs meg a praemotióval kapcsolatban sem, mint
hogy, ha megvan a praemotio, az elhatározás nem maradhat el. A szabadaka
rat e problemája a teologia keretébe tartozik, ahol az most is, miként a ré
gibb időkben, szabad vita tárgya.

Lombroso szerint vannak született gonoszte-
Lombroso tana, vők; ezeket jellemzi az alacsony homlok, a

görbe orr, a gyér szakáll, a dús hajzat és a
rendellenes lelki élet. E Lombroso-tipusú emberekéhez hasonló anatomiai bé
Iyegek a lelki betegeknél és főkép a nyavalyatörésben szenvedőknél állapitha
tók meg. E gonosztevőknek, miként e lelki betegeknek, nincs szabadakaratuk.

Ámde nagyon kevés gonosztevő egyesíti magában a Lombroso-tipus
összes bélyegeit, mig e bélyegek másutt a többi embereknél is feltalálhatók.
Nincs is meg a külső anatomiai hasonlóság a gonosztevők és az említett lelki
betegek között. Kétségtelen azonban, hogy a gonosztevők közül sokan vagy
velük született hajlam vagy a szerencsétlen környezett folytán, a legnagyobb
mértékben hajlamosak a bűnre és a szenvedélyek oly nagy mértékben törnek
elő lelkükben, hogy alíg lehet meg a szabadakarati elhatározás minden fel
tétele. Egyébként Lornbroso tanát az antropologiai kongresszusok ismételten
elvetették.
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v. Az érzelmi élet.*

I. Az érzelem általában.

Az érzelmek a megismerő és a törekvő
aktusokkal kapcsolatban fellép ő lelki

jelenségek, amelyek lelki állapotunkról, az én hogylétéről értesí
tenek minket. Lelki világunkban a megismerő és a törekvési jelen
ségek nem folynak le közönbösen, hanem azokkal kapcsolatban
jól vagy rosszul, kellemesen vagy kellemetlenül érezzük magunkat j

az én eme állapotát tüntetik fel az érzelmek. Az érzelmek al
kotják a lelki jelenségek harmadik önálló, más lelki jelenségekre
vissza nem vezethető csoportját.

Az érzelmi aktusok szoros összefüggésben vannak a megismerés és
főképen a törekvés aktusaival. A törekvés az érzelemből fakad, az érzelemből
meriti erejét és lendületét, az érzelemmel együtt jár a törekvés, a kellemes
érzelmeknél az elért jóban megmaradni törekszünk, míg a kellemetlen érzel
meknél a rossztól szabadulni igyekszünk. A kellemes és kellemetlen érzelmek
nél nagyobb mértékben lép élőtérbe az alany lelki állapotát jelző mozzanat,
mig másoknál pl. a szeretetnél a lelki állapotot jelző mozzanat mellett a törek
vési mozzanat tünik elő elsősorban.

Kant a lélekben felvett külön érzelmi tehetséget (Gefühlver
mőgen], amely az én állapotát közvetlenül tudtunkra adja. A mo
dern pszichológusok nem vesznek ugyan fel a lélekben hármas
tehetséget, mert tehetségeket általában nem fogadnak el, hanem
felveszik a lelki jelenségek három önálló, egymásra vissza nem
vezethető csoportját; a megismerő, a tiirehuési és az érzelmi
jelenségeket.

A skolasztikus bölcselet a lelki jelenségek két csoportját különbözteti
meg, a megismerést és a törekvést és ez utóbbit két részre osztja, a tulajdon
képeni törekvésekre és az érzelmekre és pedig azért, mert mint mondják, az
érzelem épp úgy, mint a törekvés, egyformán vágyódás a jó után. Helyesebb
nek látszik azonban a modern pszichológusok felosztása, amely az érzelme
ket a törekvésektől külön választja és így a lelki jelenségek három önálló
csoportját veszi fel.

Az érzelem világa változékony, azért nehezen kézelíthető
meg a tudományos kutatással. Az átélés pillanatában nehéz meg
figyelésük, mert a figyelem máris megakadályozza az érzelmek
szabad folyását. Az érzelmek, amikor azokat közvetlenül átéljük,
elsiklanak az önmegfigyelés elől, a figyelem is megakadályozza
szabad menetüket, amikor pedig az emlékezetben utólag akarjuk
azokat elemezni, akkor már csak gondolatvilágunkban vannak meg.
Es amilyen nehéz azokat megfigyelni, épp oly nehéz az érzelme
ket szavakban kifejezésre juttatni. Csak a kiváltsagos egyéneknek
sikerült érzelmeiknek megközelítő kifejezést adni.

*Kornis Gyula: A lelki élet III.
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Az érzelmeknek két alapminősége van,
a gyönyör és a fájdalom. A modem

pszichológusok az annyira változatos érzelmeket egységesíteni
akarják és ezért csak két elemi érzelmet fogadnak el, a gyönyör
és a fájdalom érzelmét. A többi érzelmeket ezekből az alapérzel
mekből és a hozzájuk kapcsolt lelki tartalomból, a kisérő képze
tekből és a szervi érzetekből építik fel.

Ez a vélemény a szervi érzetekkel kapcsolatos kellemes és
kellemetlen érzelmekre nézve helytálló, a többire nézve azonban
szűknek bizonyult mert a szeretet és a gyűlölet, a félelem és a
kétségbeesés meglehet gyönyör illetve fájdalom nélkül. Az sem
mondható, hogy a többi törekvések összetettek, mert a szeretet
és a vágyódás ép oly elemi lelki jelenség, mint a gyönyör és a
fájdalom. Ezért mások több alapérzelmet vesznek fel, igy pl.
Wundt, aki három alapérzelmet állít fel, a gyönyör-fájdalom, az
izgató-megnyugtató, a feszítő-feloldó illetve kiegyenlítő alapérzel
met és ezekre vezeti vissza a többi érzelmet:

Egyesek szerint összes érzelmeink az
érzetekre vezethetők vissza. Lange,

Ribot, James és Münsterberg szerint az érzelmek az élettani
folyamatok által kiváltott kellemes vagy kellemetlen érzetek, ame
lyeket az organikus-, életérzetek útján veszünk tudomásul j az
érzelem csak tudomásvétele ezeknek az élettani folyamatoknak.
J. Mili, Bain és Ziehen szerint pedig az érzelem ezeknek az ér
zeteknek sajátos tulajdonsága, színezete, tónusa.

Ez a vélemény helyesen mondia, hogy az organikus érzetek
és az érzelmek között szoros összefüggés van és az életérzetek
kel mindig együttjárnak az érzelmek is. Helytelen azonban az
érzelmeket az élettani folyamatok által kiváltott érzetekkel azono
sítani' mert a magasabb értelmi, erkölcsi, esztétikai és vallási ér
zelmek nem lehetnek az élettani folyamatok által kiváltott érze
tek, sem pedig ezek tulajdonsága, tónusa, színezete.

Az érzelem mint értéknorma játszik
nagy szerepet a modern bölcseletben.

Nem egyszer az érzelmet tekintik az értelmi, az etikai, az esztéti
kai és a vallásos értékek normájának, azt veszik igaznak, jónak
és szépnek, ami bennünk kellemes vagy kellemetlen, a tetszés
vagy a nem tetszés, a gyönyör vagy az undor, a helyeslés vagy
az elvetés érzelmeit kelti fel.

E modern bölcselők szerint a megismerés terén az igazság
keresésénél a bizonyosság utolsó oka nem az igazság tárgyi értéke

*Egyesek szerint az összes gyönyör- illetve fájdalomérzetek egyformák
és ebből azt következtetik, hogy nincs lényeges különbség az érzéki és a
szellemi gyönyör illetve fájdalom között; ez azonban nem fogadható el, rnert
tagadja a kétségbe nem vonható lényeges különbséget az érzéki és a szellemi
érzelem között.
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és annak belátása, ami az értelem feladata, hanem valami ösztönös
érzelem. Különösen így van ez, mondják, a magasabb szellemi és
főkép a vallásos igazságoknál. A hit, mondják, nem az értelem,
hanem az érzelem körébe tartozik, a hit igazságai nem adnak
értelmi bizonyosságot, hanem azok csak az érzelmi hit által érhetők el.

Ugyancsak hasonlókép vélekednek az erkölcsi életről is. Van
bennünk valami született erkölcsi érzék, amely természetéből ki
folyólag egyes cselekvéseinket helybenhagyja, másokat pedig gáncsol.
Jó az, ami a tetszés, a gyönyör és a helyeslés érzelmét kelti fel,
rníg a rossz a nem tetszés, az undor és az elvetés érzelmeit
ébreszti fel.

Végül ugyanazt mondják az esztétika terén is. Szépröl alkotott
itéleteinket nem az értelem, hanem az esztétikai érzék irányítja.
Szép az, ami bennünk kellemes érzelmet vált ki, míg a rút a
lélekben kellemetlen érzelmet ébreszt.

Mindezek az elméletek tévesek, mert az igazság, a jóság és
a szépség tárgyi értékét tagadják, ezeknek a cáfolata azonban az
ismeretelmélet, az esztétika és az etika keretébe tartozik.

A lelki élet jelenségeit érzelmek kisérik
és pedig rendesen a hasznosakat kelle

mes, a károsokat kellemetlen érzelmek. Ha ezek az érzelmek nem
lennének, akkor tisztán az elvont, száraz gondolatok irányításával
aligha bontakozhatnék ki erőteljesebben a lelki élet. Az érzelmek
adják a lelki élet színezetét és lendületét, ezért az érzelmek a
lelki élet becses értékei, amelyeknek helyes felhasználása nagyban
segíti elő a lelki élet harmonikus kialakulását. Az élet igazolja,
hogy az érzelmekből fakadnak a nagy elhatározások; a szűlői
szeretet a nagy áldozatok hatalmas rugója, az eredményes
munkának a gyönyörűsége nagyban növeli a munkakedvet. Az
érzelmeknek azonkívül fontos szerepük az, hogy rendesen általuk
tudjuk meg, hogy mi a jó és mi az ártalmas, ami főkép az érzéki
érzelmekre nézve áll.

Helytelen a stoikusok véleménye az érzelmekről. A stoikusok
abból a tényből kiindulva, hogy az akarattal ellenkező érzelmek
rosszak, azt következtettek, hogy minden érzelem helytelen és
azért a bölcs ember ezeket megveti. ezektől távol tartja magát és
teljes érzelmi közőmbősségben él. Hasonlóképen vélekedett Kant
is. Ez az érzelmi közőmbösség azonban az emberi természettel
ellentétben van. Lehetetlen minden érzelemtől elvonatkoztatni, mert
az érzelem arra van rendelve, hogy az ember általa a természeté
nek megfelelő jó után törekedjék és a rosszat távol tartsa magától.
Igaz, hogy az értelmi megfontolást megelőző érzelmek sokszor
nehézséget okoznak, ebből azonban nem az következik, hogy az
érzelmek önmagukban rosszak, hanem csak az, hogy azok magukban
véve közömbösek; azért azokon uralkodnunk kell és azokat is az
erkölcsi értékek szolgálatába kell beállítanunk.
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A mai korban sokkal gyakoribb az érzelmek túlbecsülése az
akarat és az értelem rovására. Az igazat, a szépet és a jót az
érzelmek szerint mérlegelik, megelégszenek, ha a jó, a szép és az
igaz irányában csak érzelmi vonzalommal viseltetnek, anélkül,
hogy azoknak értékeit lelkükben megvalósítani igyekeznének. A
vallást is az érzelmekben oldják fel, a hitigazságokkal és a gyakor
lati keresztény élettel nem sokat törődnek. A nevelésnél is csak
az érzelmet ápolják, az értelmi és az akarati értékek elhanyagolá
sával, ami helytelen, mert a nevelés eszménye összes kultúrértéke
ink, nem csak az érzelem, hanem az értelem és az akarat értékei
nek kiművelésében és kibontakozásában áll.

Az érzéki és a szellemi törekvések
Az érzéki és ~ szellemi törekvések egymásra közvetlenül hathatnak, ameny-

vIszonya, 'b k 1'1 ko k k 'tf 'lnYI en ugyananna a e e e e e e
megnyilatkozásai lévén az egyik tehetség aktusa, a lélek tehetségei
közt fennálló összhang folytán, a másik tehetségben megfelelő
törekvési aktust válthat ki; így az érzéki törekvés könnyen vált
ki szellemi törekvést és viszont. Ezenkívül még közvetett hatással
is lehetnek egymásra úgy, hogy az egyik törekvés a másik elé
állítja a törekvés tárgyát i így hat pl. az akarat az érzéki törekvésre
a képzelet elé állítva a törekvés tárgyát. A lelki élet harmoniája
megkívánja az érzéki és a szellemi törekvések harmoniáját, ami
által az érzéki törekvésben rejlő erők az etikai értékek szelgála
tába állíthatók.

II. Az érzelmek felosztása.

Az érzelmeket a következőkép csoportosíthatjuk. Az érzéki
érzelmek az érzéki élet jelenségeit, az értelmi érzelmek pedig az
értelmi tevékenységet, a godolkodást követik. Az esztetikai érzel
mek a szépre és a rútra, az erkölcsi érzelmek a jóra és a rosszra,
a vallásos érzelmek az Istenre vonatkozó itéleteinkkel és cselek
véseinkkel kapcsolatosak. Az autopatikus érzelmek saját énünkre,
a heteropatikus érzelmek pedig más személyekre vonatkoznak. Ez
a felosztás logikailag ugyan kifogásolható, mert több szempontból
történik és a felosztás tagjai egymást nem zárják ki, de célra
vezető, mert az érzelmek világa így könnyen áttekinthető.

Az érzéki érzelmek az érzéki élet
jelenségeit kisérik. A szervezetre

nézve hasznos életfolyamatokat rendesen kellemes, akárosakat
pedig kellemetlen, fájdalmas érzelmek kisérik. Biológiai szerepük
az, hogy figyelmeztessenek minket az élettani folyamatok értékéről,
hogy így szervezetünknek a szűkséghez képest idejekorán segítsé
gére lehessünk.

A különböző élettani folyamatokat különböző erősségű érzel
mek kisérik. A tenyészeti élettel kapcsolatos u. n. alacsonyabb-
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rendű életfolyamatokat: a táplálkozást, a lélekzést, a szaglást és
az izlést erős érzelmek kisérik, hogy így a kellemetlen, fájdalmas
érzetek útján a szervezetbe felvett anyagokat jobban ellenőrízhes
sük. Ellenben a szellemi működésekkel kapcsolatos élettani folya
matoknál, a látásnál és a hallásnál gyengébb érzelmek vannak,
hogy így a tárgyak tulajdonságait, az érzelmektől mentesen, annál
könnyebben megismerhessük.

Az érzelem több tényezőtől függ. Az érzéki érzelmeket be
folyásolják az érzetek erőssége; a közepes ingerekkel átlag kelle
mes érzelmek kapcsolódnak. Az érzelmek függnek az időtartamtól ;
ha az érzelem sokáig tart, eltompul, ugyancsak akkor is elhalt, ha
a tárgy sokáig távol van. A figyelem elvonása is csökkenti az
érzelem erősségét. A figyelem függ azután a társított emlékképek
től, a velük együtt fellépő gondolatoktól, ezért pl. a harangszó
más érzelmet kelt temetéskor és mást ünnepi alkalommal. A
különböző színek és hangok is különböző érzelmeket keltenek fel.
A telített színek kellemesebbek, mint a fakó színek j a vörös szín
izgat, a kék megnyugtat, a fekete gyász, a bíbor ünnepi hangu
latot kelt. A magas hangok izgatók, a mély hangok komor, ünne
pélyes hangulattal járnak együtt. Függ végül az egyén természetétől,
az idegrendszertől. azaz a vérmérséklettől ; a különböző vérmér
séklet szerint az érzelmi élet az egyes embereknél felette válto
zatos. A nők érzelmi világa erősebb szinezetű, mint a férfiaké.

Az értelmi érzelmek az értelmi tevé
kenységet, a gondolkodást kisérő

érzelmek. Az elmélyedt szellemi munkát lelki gyönyör kiséri,
amely a lélek egyik legnagyobb öröme. Ez a szellemi gyönyör,
nem pedig a gyakorlati éld hasznossága, volt mindenkor a tudo
mányos haladás legmélyebb rugója. Ezért művelte az emberiség
mindenkor ama tudományokat is, amelyek közvetlenül nem állít
hatók a gyakorlati élet szolgálatába, mint aminő pl. a csillagászat.

A tudás önérzetet fakaszt, de elfajulhat könnyen, főkép kez
detben, bűszkeséggé és gőggé. Az igazi tudós azonban szerény,
mert éppen nagy tudása folytán jobban látja át a csekély emberi
tudás véges határait.

Az esztétikai érzelmek az esztétikai
szépre és rútra vonatkoznak. Ezek

a magasabbrendű érzetekkel a látással és a hallással kapcsolato
sak. Két csoportra oszthatók: harmonia- és arány érzelmekre.

A harmónia-érzelmeknél az esztétikai hatás az érzetek minőségi
viszonyain alapszik. Kétféle: szín- és hang-harmónia. A színharmónia
a színek kellő összeválasztásán alapszik; az ellentétes színek a
Iegelönyösebbek, a hasonló színek kevésbbé tetszenek. A hang
harmónia a hangok összhangzása. A hangharmónia koronkint
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változik; a mai modem embemek a rohanó élet nyugtalanságából
kifolyólag a nagy terc tetszik.

Az arányérzelmeknél az esztétikai hatást a tér és időbeli
vonatkozások váltják ki. Kétfélék: alak- és ritmus-érzelmek. Az
alak-érzelmeknél a tér arányai, formái az esztétikai gyönyör alapja.
Kellemes a szimmetria, mert egyformán lefolyó szemmozgást kíván;
az aszi mmetria kellemetlen, mert új alkalmazkodást tételez fel.
Kellemes továbbá az aranymetszés formája, mint aminő a könyv,
a latin kereszt, a kép és az ablakráma alakja í ezeknél a széles
ség a hosszúságnak egyharmada. A ritmus-érzelmek az idő arány
érzelmei. Az időben egymásután következő egységek szabály
szerű visszatérését, a ritmust. kellemes érzelmek kisérik. A ritmus
nemcsak a hangbenyomásoknál, hanem másutt, mint pl. a mozgás
nál is, megvan. A mozgás- és a hangritmusok képezik a tánc
esztétikai fő gyönyörét.

Az esztétikai érzelem forrása még a tartalom is. Mennél
több gondolat van valamely műalkotásban, annál mélyebb hatást
vált ki. A klasszikus alkotások a bennük kifejezett gondolatok
miatt örök értékűek. Kifejezés nélküli még oly szabályos arc sem
vált ki esztétikai tetszést.

Nemcsak a természetben keressük a szépet, hanem a szépet
megérzékíteni is kívánjuk. A szép, azaz a tökéletesség fényében
tündöklő jó, megérzékítese képezi a művészet célját. Schiller és
Spencer a művészet pszichológiai forrását a játékösztönben keresik.
A művészet azonban nem fejlődhetett a játékösztönből, mert akkor
az állatvilágban is rnegvolna, hanem az a lélek sajátos meg
nyilatkozása. A lélek örömét találja a szépben és a szépnek ki
fejezése a szobrászat és a festészet alkotásaiban számára az
esztétikai gyönyör forrása.

Az erkölcsi érzelmek az erkölcsi jóra
és az erkölcsi rosszra irányuló itéletein

ket és cselekvéseinket követik. Az erkölcsi őnrnegitélést lelki
ismeretnek mondjuk. Erkölcsi cselekvéseink helyességet a lelki
ismeret szava által ismerjük meg. A lelkiismeret a cselekvés előtt
buzdítólag vagy eltérítőleg, utána pedig helyeslőleg vagy korholólag
szólal fel. Az erkölcsileg jó cselekvéseket megnyugtató, az erkölcsi
leg rossz cselekedeteket pedig nyugtalanító, bántó érzelmek kisérik.
Ez utóbbiak legjellemzőbb aktusa a megbánás és a lelkiismeret
mardosása, amely sokszor elemi erővel tör fel a bűnös lelkében.
Az éber és gyengéd lelkiismeret gyors jelentkezése az erkölcsi
élet színvonalát jellemzi, a durva eltompult lelkiismeret pedig az
erkölcsi haldoklás és az erkölcsi halál jele.
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A vallásos érzelmek az Istenre vonat
kozó itéleteinket és cselekvéseinket

kisérő érzelmek. A vallásban az értelem és az akarat játssza a
főszerepet, de az érzelmek is mélységesek lehetnek. A vallásos
érzelem több forrásból táplálkozik. Kiinduló pontja a hit, az a
meggyőződés, hogy van Valaki a felhők felett, aki a világmindenség
és az ember ura, aki az erkölcsi világ alkotója és szentesitője, és
aki az egyedek és a nemzetek életét irányítja. A hittel kapcsolato
sak a többi érzelmek, a függés, az alázatosság, a remény, a tisztelet,
a hála és a szerétet érzelmei. A vallásos érzelmeket növelik az
érzéki benyomások: a tömjén illata, az orgona hangja, a templom
misztikus homálya és a szertartások fensége.

Az Isten utáni vágy az emberi lélek legmélyebb ösztöne. A
lélek ugyanis keresi a teljes igazságot, a Végtelent az igazságban.
Keresi továbbá az abszolut, a tökéletes szépet, vagy másként a
Végtelent a szépben. Keresi továbbá az erkölcsi tökéletességet,
azaz a Végtelent a jóságban. Keresi végül a tökéletes, soha el
nem múló boldogságot, azaz a Végtelent a boldogságban. Az Isten
ezeknek az erkölcsi értékeknek az igazság, a szépség,.fl jóság és
a boldogság értékeinek megvalósítója és záloga. Csakis O elégítheti
ki az emberi lélek e szuverén vágyát. Ezért a vallásos érzelem
az összes érzelmek között a legnemesebb érzelem.

Az autopatikus erkölcsi érzelmek sa-
Autopalíkus erkölcsi érzelmek. lját énünkre vonatkozó erkölcsi érze-

mek, amelyek a lelki életben felette gazdag változatban jelenhet
nek meg. A legfőbbek a következők.

Az önérzet saját értékeink tudata. Rokonérzelem a becsvágy,
a becsvágyó jó tulajdonságait másokkal elismertetni akarja; a
jogos becsvágy a munkás élet hatékony inditóoka. Hasonló érze
lem a becsületérzés, a kötelességteljesítéséből fakadó belső érté
kek tudata. Az önérzet kilengései a kislelkűség és az elbizako
dottság. A tökéletességérzet tudata annak, hogy az erkölcsiség
parancsa szerint mit kell tennünk. A büszkeség saját magának
értékelése, ez, ha jogos, akkor nagyrabecsülendő, mert segíti az
erkölcsi értékek megőrzését. A büszkeség vonatkozhatik a családra,
a társadalmi osztályra vagy a nemzetre, amelynek az illető tagja.
A büszkeség eltévelyedései a hiúság, a kevélység és a gőg. A
hiúság magunk túlságos nagyrabecsülése oly tulajdonságok alap
ján, amelyek azt nem érdemlik meg. A hiú ember megkívánja,
hogy e tulajdonságait mások is elismerjék és dicsérjék. A hiú
ember életértékelésének súlypontját mások véleményébe helyezi.
A nők hiúk szépségűkre, a férfiak inkább szellemi kiválóságaikra.
A kevélység a büszkeség elfajulása mások lenézésével és megve
tésével. A gőg valóságos vagy képzelt fölényünknek másokkal
való kiméletlen éreztetése. Az alázatosság saját egyéniségünknek
csekélybevétele másokkal szemben. Az alázatosság az öntökéle
tesítés, az erkölcsi előrehaladás feltétele; az önmagával eltelt
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ember nem törekedhetik erkölcsileg magasabbra. A szerény ember
saját érdemeire nem helyez nagy súlyt, nem követeli másoktól
az elismerést. A szemérmes belső lelki értékeit mások előtt elrejti,
nem akar mások előtt szerepelni, és ha mégis szerepelni kell,
szégyenli magát és elpirul.

A heteropatikus erkölcsi érzelmek más
Heleropalikus erkölcsi érzelmek. k l kszemélyre vonatkozó er ö1csi érze me .

Ezek is a lelki életben nagy változatosságban lépnek fel. A leg
fontosabbak a következők.

A szeretet jót kiván és jót tesz másnak. A szeretet önzetlen,
ha valakit önmagáért szeretünk, és önző, ha másban is önmagun
kat szeretjük. A szeretet sokféle lehet: általános emberbaráti, ön
zetlen baráti szeretet, továbbá hitvesi, szülői és gyermeki szeretet.
A szerelem a különböző nemek vonzódása, ez az emberi termé
szet egyik leghatalmasabb ösztöne, mely azonban megnemesül a
társadalmi, erkö1csi és vallásos formák által. A gyűlölet a szere
tet ellentéte, rosszat akar és rosszat tesz másnak. A gyülölet meg
semmisítésre tör és azért a társadalmi osztályok gyülöletén nem
épülhet fel a társadalom. A jóakarat másnak jót, a rosszakarat
másnak rosszat kíván. A bizalom a szilárd hit más erkölcsi érté
keiben, hogy benne nem csalódunk. A becsülés más értékeinek
elismerése és nagyratartása. Ellentéte a megvetés. A tisztelet más
iránt érzett nagyrabecsülésünk nyilvánítása. A kölcsönös nagyra
becsülés a társadalom alapja és azért tartjuk meg a tisztelet külső
formáit. Ellentéte az utálat. Az irigység más örömén érzett fáj
dalom, a káröröm pedig más fájdalmán érzett öröm. A féltékeny
ség félelem, hogya szeretett személy vagy más érték kizárólagos
birtoklását elveszítjük vagy mással kell megosztanunk. Az együtt
érzésnél más öröme nekünk örömet szerez, az együttszenvedésnél
más fájdalma nekünk is fáj. A rokonszenv a szegények iránti
együttérzés, amely a keresztény karitász intézményeiben virágzott
ki. A közösség érzete valamely társadalmi alakulathoz: családhoz,
fajhoz, nemzethez való tartozás tudatából fakad. A faji és a nem
zeti érzés mélyen az emberi természetben gyökerezik, ez tartja
össze a népeket és a nemzeteket, és ebből fakad a nemzeti kul
túra. A faji érzést a fajhoz való tartozás tudata fakasztja, míg a
nemzeti érzést, a hazaszeretetet a szűlőíöld szeretete, a történelmi
sorsközösség és a nemzeti gondolkodás élteti.

A skolasztikusok, miként említettük, a tulaj-
A skolasztikusok [eloszlása. donképeni törekvéseket és az érzelmeket a tö-

rekvő aktusok csoportjába foglalják ÖSSZI' ~s
ezeket Plátá, Aristoteles és sz. Tamás nyomán következőkép osztályozzák.

A skolasztikusok kétféle törekvést különböztetnek meg: a vágyódó és a
haragvó törekvéseket. A törekvés tárgya ugyanis a jó, illetve a ,rossz. A jóra
vonatkoznak a törekvő, a rosszra pedig az elforduló aktusok. Ugy a jót, mint
a rosszat kétfélekép lehet tekinteni; vagy általában a jó illetve a rossz szem
szöge alatt, vagy pedig úgy, hogy egyuttal látjuk a jó elérésében illetve a
rossz elkerülésében megnyilvánuló nehézséget is. Az előbbiekre vonatkozó
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törekvések a vágyódó törekvések (actus concupiscibiles), az utóbbiakra vonat
kozók pedig a haragvó törekvések (actus irascibiles). E két név a két jelleg
zetes törekvésű aktusból, a vágyódástól illetve a haragtól van véve.

Hatféle vdgyodo törekvés van. Ugyanis a törekvés előtt a jó mint jelen
levő vagy pedig mint távoli tekinthető és ugyanaz áll a rosszra nézve is. A
jóra általában vonatkozik a szeretet, a távoli jóra a vagy, a birtokba vett jóra
a gyönyör és az öröm. A rossztól való elfordulás a gyülölet, a fenyegető
rossztól való elfordulás a menekvés, míg ha a rossz már elért minket, a lélek
ben a szomorúság aktusa váltódik ki.

Otféle haragvó törekvés van. A nehézségekkel körülvett jó úgy állhat
előttünk, hogya nehézségek vagy leküzdhetők, vagy leküzdhetetlenek. Az előbbi
esetre a remény, az utóbbira a kétségbeesés aktusa vonatkozik. Ugyanígy van
a rossz elkerülésénél is; ha a nehézségek leküzdhetök, akkor a vakmerőség,
ha leküzdhetetlenek, akkor a félelem aktusa váltódik ki. Ha a rossz már elért,
vagy megszünik a haragvó törekvés és beáll a szomorúság, vagy pedig a
rosszat meg akarjuk bosszulni a rossz okozóján és ekkor váltódik ki a lélek
ben a harag aktusa.

III. Az érzelmek lefolyása és hatása.

Az egyidejű érzelmek egységbe olvad
nak össze és pedig annál inkább, men

nél hasonlóbbak egymáshoz és mennél jobban elmosódottak, így
pl. a vendégségnél az ételek kellemes íze, a virágillat. a zene és
az űnnepi ruha általános ünnepi hangulatot fakaszt.

A pszichológusok vitatkoznak azon, vajjon az elléntétes ér
zelmek is, fökép a gyönyör és a fájdalom, hasonlókép egybeol
vadhatnak-e vagy máskép lehetséges-e vegyes érzelem. Egyesek
tagadják ezt és azt állít ják, hogya szenvedés és a fájdalom csak
annyiban lehetnek együtt, hogy majd az egyik, majd a másik
tárgyra felváltva figyelünk. Mások ellenben, helyesebben, elfogad
ják a vegyes érzelmeket. A vegyes érzelmekben a gyönyör és a
fájdalom mintegy egymással keverednek.

A gyönyör és a fájdalom egyidejű jelenlétét feltételezi az
érzelmek ellentétes, kontraszt hatása is. Az ellentétes érzelmek
egymást nagy mértékben növelik. A gyönyör nagyobb a fájda
lom után, az egészség nagyobb örömet okoz a hosszú betegség
után, a napsütés jobban esik a hosszú borongós tél után. Ez csak
úgy lehetséges, ha az ellentétes érzelmek, a kellemes és a kelle
metlen érzelmek, egvidöben érvényesülnek a lélekben.

Némikép hasonló hatás van az egynemű érzelmeknél is.
Ezeknél a legnagyobb hatás akkor van, ha a kisebb öröm után
fokozatosan jön a nagyobb.

Rendellenes és beteges érzelmi állapot
A lájda~o~ gr:~y~re és a a fájdalom gyönyöre és a gyönyör

gyooyor I a ma. fájdalma. A fájdalom gyönyöre abban
áll, hogy valakinek saját szenvedése gyönyört okoz, saját szomorú
ságában és lelki fájdalmában tetszeleg. Hasonló ehhez a borzal
mas színjátékokban való gyönyörködés; ilyenek voltak a római
gladiátori játékok és jelenleg a spanyol bikaviadalok. Ritkább

9
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már a gyönyör fájdalma. Egyesek szomorkodnak, ha valami öröm
érzelem éri őket, szomorkodnak és folyton arra gondolnak, hogy
a jót hamar elvesztik. E beteges lelki állapot főkép a rendellenes
melankoliát jellemzi.

Az indulat nagy ereju es többnyire
hirtelen kitörő érzelem, amelyet ren

desen testi elváltozások kisérnek.
Az indulatok vagy gyönyör- vagy fájdalom indulatok. A leg

főbb fájdalom-indulatok: a harag, a düh, a félelem, az ijedtség,
az iszonyodás, a borzalom és a kétségbeesés. A legfőbb gyönyör
indulatok az öröm, az ujjongás, a lelkesedés és a bátorság.

Az indulatok a lelki müködések rendes menetét meggátolják,
azért oly nehéz ilyenkor az önuralom. Az indulat viharaiban
mutatja meg az ember igazi lelki nagyságát.

A szenuedély az egyes indulatokra való állandó hajlandóság j

ez leginkább örökletes szokott lenni. A szenvedély önző, csak
magát tartja szemelőtt, vak és tehetetlen, mindig többet és többet
kíván, azért a szenvedélyeknek nem lehet eleget tenni, azokat
nagy lélekkel leküzdeni kell.

Amint a test összes érzeteiről van
összérzetünk, úgy az érzelmi vilá

gunkról is van össztudatunk, amely az egyes érzelmek eredője és
utóhatása j ezt hívjuk hangulatnak.

Az érzelmek a hangulatban tükröződnek vissza. A gyönyör
indulatát az öröm, a fájdalom indulatát a szomorúság hangulata
követi. A hangulat az egész kedély-állapotra kisugárzik. A rossz
hangulat mindenre rányomja sötét bélyegét, ellenben vidám hangu
latban mindent rózsás színben látunk. A hangulat rendesen hosz
szabb ideig tart és minősége szerint két fő árnyalata van, kellemes
és kellemetlen. A hangulat adja meg egész lelki világunk sajátos
szinezetét.

Az érzelmek, főkép az erős induAJ. érzelmek és a lesti jelenségek.
latok, befolyással vannak az élet-

müködésekre és ott sokszor nagyarányú elváltozást eredményez
nek. A legfontosabb elváltozások a következők.

Az érverés erősödik a gyönyörnél, lassul a fájdalomnál. A
lélekzés lassul és mélyűl a gyönyörnél, gyorsul és felületes lesz
a fájdalornnál: ezért közben-közben nagyokat sóhajtunk. A mérsé
kelt kedélymozdulatoknál a vér eljut a bőralatti véredényekbe és
ilyenkor az ember elpirul, kellemetlen érzelmeknél a vér a test
belső szerveibe húzódik vissza és az ember elsápad. Az örömnél
az agy vérkeringése bőséges, azért. a szellemi munka könnyü és
eredményes, míg a szomorúság a szellemi munkára gátlólag hat.
Az örömnél a szervek mintegy kitágulnak, erőseknek érezzük
magunkat, a fájdalomnál összehúzódunk és a tehetetlenség nyomasztó
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érzete száll meg. Az indulatoknak hatása van a kiválasztási szer
vekre, a harag a májra, a félelem a belekre, a várakozás avesékre,
a fájdalom a könnymirigyekre hat. A félelemnél az izmok meg
bénulnak, görcsös remegés fog el, a véredények összehúzódnak,
az ember elsápad, erős szívdobogást, esetleg szívszélhüdést kaphat.
A nagy haragnál a véredények kitágulnak, főkép az arcon és a
homlokon, néha vérömlés és ebből kifolyólag halál áll be. Végül
az érzelmek a testben a kifejező, pantomimikus mozgásokat váltják
ki, amelyekben önkénytelenül megnyilatkoznak a nevezett érzel
mek.

Viszont a testi elváltozások is növelik az indulatot, így a
kéz ököl be-szorítása növeli a haragot, a lélekzet elfojtása és a
szívverés a félelmet. A testi elváltozások az indulatok feszültségé
nek levezetői, enélkül belső sorvadás emésztene minket. Ha az
ember kisírja magát, könnyít magán, az áldozat kiömlő vére le
csillapítja a gyilkos indulatát.

23. Az érzelmek hatása a szív- és az
érverésre.

A.) a külső fizikai inger (t) rövidebb
és erősebb - B.) az aggódó várakozás
(t) elnyúltabb és lassúbb - C.) az
édes íz (t) erősebb és lassúbb - D.)
a kellemetlen keserű íz (t) gyengébb
és gyorsabb szív- és érverést vált ki.

Érzelem és gondolkodás. Az érzelem a gondolkodásra nézve
előnyös, mert az érzelmektől kisért

szellemi tevékenység rendesen eredményes, míg az érzelem szem
pontjából közömbös tárgyra állandóan figyelni, felette nagy lelki
erőt kiván.

A kevésbbé müvelt ember az érzelem és a szenvedély hatása
alatt gondolkozik. Ugyancsak ez áll a nagy tömegre nézve is,
amelyet nem a belátással, hanem a szenvedélyek felizgatásával le
het megrnozgatni.

Az érzelem és a szenvedély gátolja az értelem tevékenységet,
rövidlátóvá és vakká tesz. Azért az igazságot főkép ott, ahol az
erkölcsi következményekkel jár, szenvedélytől mentesen, őszintén
kell keresni és ezt csak az teheti meg, aki szenvedélyein ural
kodni tud.

IV. Az érzelmek szerve.

Sokat vitatott kérdés, hogy mi az ér-
AJ. érzelmek létrehozó szerve l k t ' 'ok' t" k ' k t l 'tékh I ze me e es az erze I ore vese e e re-

és sz e ye. hozó szero és mi ezeknek az aktusok-
nak a székhelye. Ez a probléma azonban a szellemi törekvésekre nem

9·
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vonatkozik, mert a szellemi törekvéseket az akarat hozza létre és
így azok az akaratban vannak.

Erre nézve két vélemény van. Az első vélemény azt tartja,
hogy a szív a szivet beidegző idegekkel együtt az érzelmeket és
az érzéki törekvéseket létrehozó és azokat magába foglaló szerv.
Ez volt a régi skolasztikus bölcselők véleménye is. Sokan azon
ban a modernek közül, mint Pesch, Gutberlet és Mercier, a mai
orvostudományi felfogással összhangban, azt vélik, hogy ez a
szerv az agyvelő, jóllehet elismerik, hogy az érzelmeket és az
érzéki törekvéseket nem lehet az agyban pontosabban loka
lizálni, nem lehet megmondani, hogy az agynak melyik része van
ezeknek a lelki jelenségeknek szolgálatában, A probléma jelenleg
is vita tárgya, mindkét véleménynek megvannak a maga érvei:

Akik azt vélik, hogy a szív a maga idegeivel együtt az ér
zelmek és az érzéki törekvések létrehozó és fenntartó szerve, azok
az öntudat tanuságára és az emberiség meggyőződésére hivatkoz
nak, mely szerint az érzéki törekvések és az érzelmek nem az
agyban, hanem a szívben vannak, az öröm, a harag, a szornorúság
érzelmeit nem az agyban, hanem a szívben érezzük. - Erre az
érvre az ellenkező vélemény védői azt válaszolják, hogy az öntudat
tanusága szerint a szív csak jelzi az érzelmeket és az érzéki törek
véseket, de az öntudat nem mondja azt is, hogya szív ezeknek
a jelenségeknek létrehozó és ezeket magába foglaló szerve és helye.
Különben is, mondják, a szívben és a szivet behálozó idegek
ben nincs meg az a szervezettség, amelyet e lelki jelenségeket
létrehozó szerv feltételezne.

Azok pedig, akik az érzelmeket és az érzéki törekvéseket az
agyba helyezik, így érvelnek. Az érzelmek és az érzéki törekvések
létrehozására az a szerv a legalkalmasabb, ahol a tárgvat mint ne
künk megfelelőt vagy nekünk meg nem felelőt ismerjük meg, ez
pedig az agy. Ezenkívül az agy kormányozza tagjaink önkéntelen
reflex-mozgásait, melyeket az érzelmek és az érzéki törekvések
indítanak meg. - Erre az érvelésre az ellentétes vélemény védői
azt válaszolják, hogy a megismerés az érzelmek és az érzéki tö
rekvések aktusainak létrehozásában nem hat fizikai módon, azért
azok létrehozására nincs szükség térbeli közelségre és térbeli érint
kezésre, hanem elegendő arra a lélekkel való egyesülés, mely két
ségtelenül megvan. Ez a lélekkel való egyesülés elegendő arra is,
hogy az agyban levő érzelem és érzéki törekvés létrehozza a moz
gást, miként ugyanaz a lélektani egység elegendő arra is, hogy az
agy a test bármely részében mozgást váltson ki.

* A mai orvostudomány szerint a belső szekréciós mirigyeknek is je
lentős hatása van az érzelmi életre. Igy a pajzsmirigy és a mellékvesék túl
tengése indokolatlan félelmet, haragot, sirási rohamot vált ki; a hypophisis
daganata indokolatlan derült kedélyállapotot okoz. Nánássy László Az emberi
lélek, 127. Iap.
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Kétségtelen azonban, hogy a szív azAz érzelmek nyilváníló szerve.
érzelmek és érzéki törekvések nyilvání-

tó szerue és egyuttal jelképe is.
Mindenütt az érzelmeknek, pl. a szeretetnek jelképe és szim

boluma a sziu. Ennek pedig élettani alapja az, hogy a szív lük
tetésén mutatkozik az érzelmek, a szeretet, az öröm, a szomorü
ság vagy a harag érzelmeinek hullámzása; a szív lassabban vagy
gyorsabban dobog a benne lejátszodó érzelmek és törekvések sze
rint. A lélektani megfigyelések is igazolták, hogy még a gyengébb
érzelmek is hatással vannak a szív és a vérerek mozgására. Miként
a gondolatok érezhető módon, nem egyszer fejfájás alakjában, a
fejben nyilatkoznak meg s azért mondjuk, hogy a fejjel gondolko
dunk, úgy ehhez hasonlóan a szerétet is a szívben nyilvánul meg.
Ezért az emberiség közmegegyezésében. a mindennapi beszédben
épúgy, mint a művészetben, a szíva szeretet jelképe.

Mivel a szeretet jelképe a szív, azért
A szenl Szív ájtalosság.

.. lélektanilag nagyon megfelelő, hogy az
Udvözítőnek irántunk való szeretetét is az O szeatséges Szívében
tiszteljük. Ez van .~ szent Szív ájtatosságban, ahol a tisztelet tár
gya nemcsak az Udvözítő isteni természete és isteni személye,
amellyel az O emberi természete egyesülve volt, hanem az O em
beri természete is, így az O szíve is, és pedig nemcsak mint írná
dandó szent emberségének legnemesebb része, hanem mint az O
isten-emberi szeretetének jelképe, szimboluma.

VI. Az élettani mozgások.

Az élettani bennmaradó mozgás az alanyból kiinduló és az
ugyanott megmaradó mozgás, Az emberi szervezet élettani moz
gásai nagyobbrészt a megismerő és a törekvő tehetségek irányí
tásának vannak alávetve és azok céljait szolgálják. Az élettani
rnozgások tőbbíélék : önkéntes, ösztönös, reflex és automatikus
mozgások. Ezek a rnozgások mind éleltaniak, mert jóllehet az in
ger kívűlről jön, a mozgások létrehozó oka és fenntartó alanya
az emberi szervezet. A rnozgást a lélektani és a fizikai tényezők
váltják ki.

Az embernél az önkéntes mozgásokat
és cselekvéseket az akarat önként hoz

za létre. Az önkéntes mozgásoknál az akarat parancsának nem
kell rnindvégig világosan előttünk lebegnie, a megszekott cselek
véseket az akarat csak kezdetben indítja meg, később azonban
azokat a gyakorlat útján szerzett társítások kapcsán egész gép
szerűen végezzük.
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Az önkéntes mozgások az akarat parancsa nélkül néha még
másként is létrejöhetnek. Lélektani törvény, hogy valamely mozgás
elképzelése, még az akarat parancsa nélkül is, a mozgás megte
vésére késztet és pedig annál inkább, mennél jobban összponto
sítjuk rá a figyelmet, ami főkép a gyermeknél vagy a hipnotizált
nál valósul meg; a gyermek önkéntelenül utánozza a felnőttek
mozdulatait, egyik tüsszentés könnyen előidéz másnál is tüsszentést.

Sajátos mozgások az u. n. ösztönös mozgások, amelyek
célszerű mozgások a cél tudata nélkül. Az embernél kevés ösz
tönös cselekvés van, de erre nincs is szűkség, mert az ember
értelmes lény lévén könnyen megismeri a célszerű cselekvéseket
és könnyen tarthatja távol a káros behatásokat. üsztönös cselek
vések főkép a gyermekkorban lépnek fel, ilyen pl. a szopás ösz
töne vagy a test-egyensúly megtartásának ösztöne. A későbbi
korban az ösztönös cselekvések leginkább a magasabbrendű cse
lekvésformákkal együtt lépnek fel.

üsztönös cselekvések a gyermekkor játékai is. A gyermek
ösztönszerűleg játszik, a játék előkészület a későbbi komoly életre,
a leány így készül el a női, a fiú a későbbi férfi hivatásra. Ugyan
csak ide tartoznak az ösztönös utánzási cselekvések is, amelyek
a gyermeknél még a majoménál is nagyobb mértékben lépnek
fel. Az utánzás a kultura átörökítésének legfőbb eszköze. A gyer
mek utánzással sajátítja el azt, amit neki máskülönben fáradsá
gosan meg kellene tudnia.

Reflex-mozgásokon azokat a mozgásokat értjük, amelyeket
a kívülről jövő érzéki ingerek, minden lelki jelenség behatása
nélkül, az élettani folyamatok útján, szűkségszerűen váltanak ki.
Az érzékben felfogott inger az idegrostokon át eljut az idegsej
tekbe, majd átmegy valamely mozgató központba és ennek útján
az izmokba, ahol a reílex-mozgást hozza létre. Ilyen reílex-moz
gás váltódik ki pl. akkor, amikor a szembogár a nagy fénynél
hirtelen mechanikusan összehúzódik, amikor a lélekzőcső inger
lése kőhőgést vált ki, amikor elpirulásnál a vérerek kitágulnak, ami
kor az elsápadásnál a vérerek összehúzódnak. A reilex-rnozgásck
a természet bölcs berendezése következtében váltódnak ki és cél
juk az, hogya szervezetet a káros behatásoktól megóvják.

Az automatikus mozgások a tenyészeti élet szolgálatában
állanak í ezeket a belső fiziológiai folyamatok váltják ki. Az au
tomatikus rnozgások az akarati elhalározásoktól és a külső be
nyomásoktól teljesen függetlenül tisztán csak a fiziológiai, élettani
folyamatok következtében jönnek létre.

1. Az automatikus mozgásoknál pszi
chikai tényezők nem szerepelnek, ha

csak közvetve nem, amikor pl. az érzelmek befolyásolják a tenyé
szeti életet és ennek kapcsán jönnek létre az automatikus mozgások ,
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2. A reflex-mozgásoknál szereplő pszichikai tényezőkaz érze
tek, a képzetek és az érzelmek. Az érzéki megismerés és törek
vés jelenségeinél rnindig van reflex-rnozgás, mint aminő a fej, a
kéz a test önkénytelen mozgatása, vagy valami más reflex a lélek
zésnél, a szivverésnél és a vérerek ősszehúzódásánál. A fájdalom
olyannyira hathat a mozgásokra, hogy annak külsökép is jelét
adjuk pl. a kéz-összeszoritással. A reflex-mozgásokat, bár azokat
nem az akarat hozza létre, mégis az akarat némikép csökkentheti
sőt néha meg is szüntetheti.

3. Az önkéntes mozgásoknál mint pszichikai tényezők a
törekvés és a megismerés szerepelnek.

Az önkéntes mozgás létrehozó oka az érzéki élet keretében
az érzéki törekvés, az embernél pedig az akarat parancsa. Az
érzéki törekvés az emberben is létrehozhatja a mozgást, itt azon
ban az akarat uralma alatt áll. Hume tagadja ezt. Amde ha mind
járt nem is tudjuk megmondani pontosan, hogyan hathat az akarat
a mozgató idegekre. mégis öntudatunk világos tanusága alapján
kétségtelen, hogy mi hozzuk létre a mozgásokat pl. kézrnozgást.
Az akaratnak ez a parancsa, minthogy nem maga hozza létre a
mozgást, nem annyira fizikai, mint inkább erkölcsi természetű;
összehasonIítjuk azt a parancsolással : a testtel lényegileg egyesült
lélek parancsára jön létre a rnozgás. Az akarat parancsa azonban
nem azonos a mozgási képességgel, a rnozgató erővel, a vis mot
rixel, mert ez a reflex és automatikus mozgásoknál is meglehet
az akarat parancsa nélkül is.

Az akarat nem hozhatja létre a mozgást, hacsak előzőleg
nem lebegett előtte a létrehozandó mozgás képzete. A rnozgások
ismerete nincs meg mindjárt születésünktől kezdve; a csecsemő
sok haszontalan és célszerütlen mozgást végez kezeivel és lábaival.
A mozgások ismeretét csak lassan-lassan sajátítja el a megfelelő
rnozgási érzetekkel kapcsolatban. A mozgási érzetek mutatják
meg, hogy az egyes szerveket miként kell mozgásba hozni.
E rnozgási képek megmaradnak az emlékezetben és a gyakorlat
folytán társulva a megfelelő mozgási képekkel, eredményezik az
automatikus gépszerű mozgásokat. Ezért a mozgások képzete, még
az akarat parancsa nélkül is, az elképzelt mozgás megvalósítására
készteti az embert; ha pedig az akarat parancsa hozzájárul, akkor
a mozgás meg is valósul. Az egyes mozgások mint pl. a beszéd
vagy a járás, rendesen több elemi rnozgásból tevődnek össze;
előzőleg tehát az elemi mozgásokat kell megtanulni. hogy az
összetett mozgásokat is véghezvihessűk.

A mozgás helyes véghezvitelénél segítségül szolgálnak az
izornmozgással kapcsolatos kinesztetikai életérzeten. Ezért amikor
ezek nincsenek meg, mint pl. a szélhüdésnél, az egyes mozgások
vagy bizonytalanok vagy egyáltalán nincsenek meg.

A mozgás fizikai tényezői az izmok
és az izmokat behálózó idegek.

Az emberi szervezetben más és más izmok szolgálnak a test
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különböző részeinek mozgatására, Az izmok alkotó elemei az
izomrostok, amelyek izomnyalábokká egyesülnek, ezeket az izom
hüvely burkolja be. Az izmok simák vagy harántcsikoltak. A haránt
esikolt izmok gyorsabban és erősebben húzódnak össze és ezek
eszközlik az önkéntes mozgásokat, A sima izmok az automatikus
mozgásokat eszközlik, a szív izmainak kivételével, amelyek, bár
automatikus mozgásokat hoznak létre, mégis harántcsikoltak.

Az izmok úgy mükődnek, hogy az izmokat behálózó idegek
hatására az izomrostok összehúzódnak és az
izmok megrövidülnek. Az izmok a gyakorlat
folytán erősödhetnek. Ennek az az oka,
hogya bőségesebb véráram és táplálás foly
tán új izomrostok jönnek létre, ami által az
izomzat megnagyobbodik.

Az izom munkája következtében a
szervezet energiái felhasználódnak és helyet
tük bomlástermékek és a széndioxid jön
létre. Ez a folyamat mindig megvan. de na
gyobb mértékű az erős izommunkánál. Az
izomzat elfáradásának okai a szervezetben
felgyűlemlő bomlástermékek. A fáradság
annál nagyobb, mennél nagyobb és meg

erőltetöbb volt a munka. A szervezet bizonyos részének el
fáradása az egész szervezetre kihatással van, mert a bomlás
termékeket a vérkeringés az egész szervezetben szétviszi.
Fáradtan kevesebb munkát végzünk, miként azt kísérletileg, pl.
a súlyok felemelésével, lehet megállapítani. A fiziológiai értelem
ben vett fáradság a lélekben a fáradság érzetét váltja ki. Az izom
zat pihenés és főkép alvás alatt frissül fel. Az elhasznált ener
giák ujakkal pótlódnak ; a szervezet a szénhidrátok elégese folytán
keletkezett uj energiát használja fel az elveszett energia pótlására.

Az izmok összehúzódását az idegek eszközlik. Az idegrostok
az izomrostokkal függnek össze. Az idegek különféleképen inge
relhetők; így az önkéntes mozgásokban az akarat parancsával
vagy az érzéki törekvéssel, a reflex-rnozgásoknál a felfogott in
gerrel, az automatikus mozgásoknál pedig az élettani folyamatokkal;
így pl. a felhalmozódott széndioxid behatással van a nyúltagvra.
amely ismét a lélekzési mozgásokat szabályozza,

Az anatomiai megállapítások szerint az önkéntelen mozgások
centruma az agyvelő mozgató része. A reflex és automatikus
rnozgások központja a gerincvelő, és pedig elsősorban a nyúltvelő,
ez utóbbi irányítja a tüsszentés, a nevetés, a mimika, alélekzés,
és a vérkeringés reflex-mozgásait, A kisagy irányítja a nagyagy
által meginditott önkéntes mozgásokat,ezért a kisagytól megfosz
tott állatok mozgásai bizonytalanok. A nagyagy az alsóbb ideg
központokra gátló hatással van, ezért, ha az agy megsérül, az
alsóbb idegközpontok sokkal erősebben ingerelhetők,
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VII. A készség.

Élettani tehetségeink a gyakorlat folytán bizonyos készséget
(habitus) nyernek, amelyek azokat egyes meghatározott cselekvé
sekre hajlamossá, készségessé teszik és ezáltal ily irányú cselekvés
módjuk irányát mintegy állandósít ják. Kűlönbséget teszünk a termé
szetes és a természetfeletti készségek között. A természetfeletti
készségek nemcsak a könnyedséget, hanem magát a tehetséget is
jelentik, olyanra képesítik az embert, amelyet önmagától nem is
tudna megtenni ; a természetfeletti készségeket Isten önti a lélekbe.
Evvel szemben a természetes készség oly cselekvési könnyedséget
és hajlamosságet jelent, amelyet az ember természetes erejével
szerezhet meg. A természetes készség vagy velünk született, vagy
pedig az élet folyamán szerzett lehet. Szűletett készsége van az
értelemnek az igazság megismerésére vagy született hajlama lehet
valakinek bizonyos életpályára. Az élet folyamán szerzett készség
a szoros értelemben vett készség és a pszichológia csakis ez
utóbbit tekinti.

Az emberben vannak élettani készségek.

A tapasztalat igazolása szerint élettani tehetségeink a több
szörös gyakorlat folytán bizonyos könnyedséget, készséget szeréz
nek meg, amely azelőtt nem volt meg bennünk. Az értelemben
az intenziv szellemi munka idővel nagy készséget ad a szellemi
munkára i ha az akarat a jóban sokszor gyakorolja magát, akkor
az erény készséget szerzi meg. Ez a készség élettani tehetségeink
állandó tulajdonsága és magában véve is élettani, mert az élettani
tehetségben van meg. Az emberben tehát kétségkívül vannak
élettani készségek. Ez a skolasztikus bölcselők általánosan el
fogadott tana.

A készséget a gyakori cselekvések eredményezik.

A mindennapi tapasztalat igazolja, hogy a cselekvések tehetsé
geinkben bizonyos készséget hagynak hátra és annál nagyobb
mértékben, mennél többször végeztük el azokat. Rendesen nem
egyszeri cselekvés, hanem csak hosszas gyakorlat eredményezi a
készséget. A bizonyos irányú készség más hasonló cselekvésre is
vonatkozik, így pl. az ételben való rnértékletesség az élet minden
vonalán általános mértékletességet hoz magával.

A készség annál nagyobb mennél többször ismétlódtek az
egyes aktusok és mennél intenzivebbek voltak azok. Az értelem
és a képzelet aktusai intenzitásának fokát a figyelem nagysága
határozza meg. Az akarati készség annál nagyobb, mennél több
ször és mennél nagyobb mértékben győztük le magunkat; önmagá-
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nak heroikus legyőzése az önuralom nagyobb készségát adja, mint
sok más kőzőnséges akarati elhatározás. A készség növekedése
ezenkívül függ még az illető egyéni tulajdonságaitól, némelyek
könnyebben, mások nehezebben sajátítanak el egyes készségeket.

A készséget az ellentétes irányú aktusok csökkentik, sőt
teljesen megsemmisíthetik ; ezért a rossz hajlamot az ellentétes
jó cselekedetek által írt juk ki a lélekből. Sokszor azonban a
készségek maguk vesznek ki a lélekből i így ha valaki nem
gyakorolja magát az erényben, akkor elvész benne az erényre
való készség. Ugyanez áll az értelmi készségre is j a szellemi munka
hiányában elvész az a szellemi készség, amelyet az intenziv szellemi
munka a lélekben létrehozott.

A készségek gyarapodásának mibenlétéről sokat vitatkoztak a bölcselők.
Egyesek azt mondották, hogy ha a készség növekszik, akkor a régi helyébe
mindig új nagyobb készség jön létre. Mások szerint a készségek gyarapodása
kor a készségnek mindig új és nagyobb foka jön létre. Mások szerint ismét
ugyanaz a készség marad meg, csak nagyobb mértékben ver gyökeret a lélek
ben. Mindezekből látható, hogy a készség növekedésének mibenléte csak
hasonlatokkal érzékíthetőmeg, anélkül,hogy annak lényegét megmondani tudnók.

A készségek képességeinket különféle módon tökélete
sítik.

A szerzett készségekkel cselekvéseinket [obban és tökéleteseb
ben, a régi hibák nélkül tesszük meg, amint azt a hangszeren
való játszásnál vagy bárhol másutt tapasztalhatjuk. A készségek
könnyebbé teszik a cselekvést úgy, hogy azt minden figyelem
nélkül, szinte gépszerüen végezzük, mint pl. az írásban vagy más
megszekott munkánkban, amelyet pontosan elvégzűnk akkor is, ha
másra gondolunk. Végül a készség eredményezi, hogy munkánkat
gyönyörűséggel végezzük, mert a kezdetben felmerült nehézségek
megszűnnek és a végzett munka szűkségkép jóleső érzést kelt az
ember lelkében.

A készség e tökéletességet csakis a hasonló cselekvésekre vonatkozólag
adja az illető tehetségnek. Tehetségeink ugyanis a különböző tárgyak szerint
különböző cselekvésekre képesek s ezért a különböző cselekvések különbözö
készséget hoznak létre. Az egyes szerzett készségek csakis a hasonló cselekvé
sekre vonatkozólag nyujtanak készséget.

A készség abban különbözik a tehetségtől, hogy az utóbbi általános
képességet, az előbbi pedig meghatározott irányú hajlamosságot jelent. A készség
a tehetségekkel együtt hozza létre az egyes aktusokat.

Mivel a készség élettani cselekvésekből származik, azért a
készség csakis az élettani tehetségekben lehet meg.

Elsősorban az akarat és az értelem vehet fel készségeket.
Az akaratban meglehet az erények készsége vagy a bűnös hajlam;
az értelem is a folytonos szellemi tevékenység által nagy készségre



139

tehet szert. A visszaidéző érzékek szintén új készséget nyerhetnek i
így a képzelet és az emlékezet gyakorlat útján szerezhet készsé
get. Az érzéki törekvésekben is lehetnek készségek pl. a mérték
letesség gyakorlása készséget eredményez. A mozgási képesség a
gyakorlat következtében készséget vehet fel, ezt igazolja a munkáink
többszörös véghezvitelében tapasztalt könnyedség és készség. A
felfogó érzékek pl. a látás érzéke, a tapasztalat szerint, új készsé
get nem szerezhetnek.

A készség lényege. A készséget a tehetségben az egyes aktusok hozzák
létre. Már most az a kérdés, hogy miben áll ez a készség?

Az értelem, a képzelet és az emlékezet készsége a helyesen társított emlék
képekből, a mély bevésésből és ennek megfelelően a könnyed visszaidézésből
áll. A szellemí munkában ugyanis minden alkalommal mélyebben vésődnek
az emlékezetbe a képzetek és a fogalmak, és ezáltal meg is van az állandó
készség a megfelelő szellemi rnunkára.

Az akarat készsége közelebbről nem irható le. Ha a szellemi tevékeny
ség az értelemben bizonyos nyomokat hagy hátra, akkor ugyanaz mondandó
az akaratra nézve is; ott is az egyes aktusok szükségkép bizonyos nyomokat
hagynak hátra, jóllehet annak belső természetét nem tudjuk leirni. Egyesek
az akarat készséget az előbbi cselekvések alkalmával átélt kellemes érzelmek
visszaemlékezésével akarják magyarázni; ez azonban nem áll, mert sok akarati
készség megszerzése, pl. az erényeké is, fáradságos és nem jár mindig kelle
mes érzelmekkel.

VIII. A lelki élet módosulatai
és elváltozásai.

A pszichológia a normális élet általános rajzát adja, meg
állapítva azokat a törvényszerűségeket, amelyek szerint a lelki élet
tünetei általában lefolynak.

A lelki élet azonban a valóságban az egyéneknél sajátos
egyéni színezetet, módosulatot nyer és így a lelki életnek az egyéni
természet, a testi-lelki konstitució szerint sajátos, egyéni rnódosula
tai vannak. A lelki életnek továbbá lehetnek eltávozásai is, ame
lyekben a lelki élet tevékenysége fel van függesztve. A lelki élet
rendes elváltozásaiban a lelki élet szünetel i így az alvásnál és a
hozzá hasonló hipnotikus és okkult jelenségeknél. A lelki élet folya
mataiban többé-kevésbbé múló vagy tartós zavarok állhatnak be,
ezek adják az egyes embereknél előfordulóbeteges elváltozásokat,
vagyis a lelki betegségeket.

I. A lelki élet egyéni módosulatai.

A lelki élet bár általános vonásaiban mindenütt azonos, mégis
az egyeseknél a testi és lelki szervezettség, a különböző vérmér
séklet alapján különböző színezetet, keretet nyer. Voltaképen a
lelki élet mindenütt az egyéni természet szerint egyéni és a többi-



A vérmérséklet.

140

től különböző. Az egyéni eltérések mellett azonban vannak mégis
oly jellegek, amelyek alapján a lelki élet számos változata között
is bizonyos vérmérsékletű tipusok állapíthatók meg.

A vérmérsékleten a kűlvilág ingerei
re való visszahatás külünböző mód

ját értjük. A vérmérséklet tehát az idegrendszer érzékenysége a
kűlvilág ingereivel szemben, az ezek által kiváltott kisebb-nagyobb
visszahatás alakjában. Hipocrates és Galénus nyomán négyféle
vérmérséklet különböztethető meg: kolerikus, szangvinikus, melan
kolikus és flegmatikus. A régiek szerint e vérmérsékletek okai a
négy különböző testi nedv: a vér, a nyálka, a sárga és a fekete epe"
egymáshoz való viszonya. A mai élettan azonban ezeknek okát az
idegrendszerben és általában az emberi test különböző szervezett
ségében keresi.

A szanguinihust jellemzi a nagy ingerlékenység és a csekély
visszahatás. A szangvinikus gyorsan lelkesedésbe jön, hiányzik
azonban benne az akaraterő és az állhatatosság és azért érzelmei
is folytonosan változnak. Gondolkodásában és cselekvéseiben
könnyelmü, hiú, vidám, szereti a társas életet és a kicsapongásra
is hajlamos.

A kolerikus vérmérsékletet jellemzi a nagy ingerlékenység és
a nagy visszahatás. E vérmérséklet képviselői erős és állhatatos
akaratú, nyugodt fellépésü, komoly, nyilt, nagy lelkü és bátor
emberek. hajlanak azonban a haragra és büszkeségre. A kolerikus
vérmérsékletű emberekből kerültek ki az emberiség legkiválóbb
képviselői.

A melankolikust jellemzi a csekély ingerlékenység, de a nagy
visszahatás. A melankolikusok lassan ugyan, de nagy állhatatos
sággal válaszolnak a külső benyomásokra. Szemlélődésre hajló
emberek, szeretik a magányt, félénkek és gyakran gyanakvók, de
hajlanak az ideális életre és a szellemi elmélyedésre.

A flegmatikust jellemzi a csekély ingerlékenység és a cse
kély visszahatás. A flegmatikusok a külső ingerekre lassan reagál
nak minden állhatatosság nélkül. Kevés bennük a mély érzés és
az akaraterő. Gondolkodásukban és cselekvésükben lusták, szeretik
a kényelmet, rendesen csendes természetűek és másokkal is köny
nyen összeférnek.

A vérmérsékletek az egyénekben felette változatos alakban
nyilvánulnak meg. Különböznek az egyének, a kor és a nem
szerint és egymással is könnyen keverednek. Nem egyszer azon
ban az egyik vérmérséklet jellegzetes rnódon lép előtérbe. Az
értelem és az akarat feladata a vérmérsékletek hibáit megjavítani,
és a benne levő erők segítségével a jellemet kialakítani.

* Vér -~ sanguis, nyálka v.. 'fúY."", sárga epe = 7.0~1;, fekete epe
pi;'((II'(( lotI;.
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A jellem általában akarati készséget
jelent. Ez az akarati készség akkor

is meglehet, ha elvonatkoztatunk az erkölcsi rendtől pl. a meg
rögzött gonosztevőnél, ezt azonban nem mondjuk jellemnek. A
jellemnek formai része az akarati készség még nem elegendő a
jellemhez, hanem hozzá veendő még a tartalmi rész is. Eszerint
a jellem az akarati készségen kívül még az erkölcsi normákat is
jelenti, amelyekre az akarati készség vonatkozik. Ily értelemben
a jellem az akaratnak az erkölcsi normák szerinti állandó cselek
vési készsége. Nagyságát a nehézségek közepette mutatja meg. A
jellemes ember az elveket hűen követi, míg a jellemtelen folyton
változtatja nézetét. A jellem az akarat legnagyobb ereje és töké
letessége. A jellem kialakítása képezi a nevelés célját és zárókővét.
Igazi jellemet csakis munka és küzdelem árán lehet kialakítani.

A jellemmel szemben az egyediség, az egyén veleszületett és
az élet folyamán szerzett képességeinek ősszeségét jelenti. A jelle
met az erkölcsi világ normái szerint a természetből, azaz az egye
diségből kell kialakítani. A jellemes ember az erkölcsi normák
szerint cselekszik, még az egyediség, azaz a természetes hajlamok
ellenére is.

A különböző nemeknél is megvan
a lelki élet jellegzetes színezete. A

férfi szervezete erősebb, nála előtérbe lép a cselekvés, a lelki erő,
az állhatatosság és a megfontolás. A nő szervezete Ryengébb és
finomabb, nála az érzékenység és az érzelemvilág jut elsősorban
érvényre. A nőnél az erkölcsi és a vallásos élet mély érzelmekből
táplálkozik. ez teszi képessé őt, hogy az önfeláldozásban és a
szenvedések elviselésében sokszor a férfiak heroismusát is legyőzze.
De éppen emiatt az ő soraikban található a legtöbb rajongó is.
A megadott vonások azonban csak általánosságban érvényesek,
rnert vannak férfias nők és nőies férfiak.

A különböző életkorokban is a lelki
élet más és más keretben jelenik

meg. Az ifjú kort az ábrándozás, gyors elhatározás és a szang
vinikus vérmérséklet jellemzi. Az ifjúkorban alakulnak ki a két
nem jellegzetes sajátságai. A meglett kor a testi és a lelki érett
ség szakasza, a lelki tulajdonságok ekkor bontakoznak ki harmo
nikusan. Gyakori ebben a korban a kolerikus vérmérséklet. Ezt
a kort jellemzi főkép az életcél felismerése és a kötelességek ko
moly teljesítése. Az öregkorban a testi és a lelki erők fokozato
san hanyatlanak, az akarat és nem egyszer az értelem is csökken,
az öregkorban az emberek inkább ílegmatikusak és melankoli
kusak szoktak lenni.

Végül a vérmérséklet különböző lehet az egyes népeknél és
nemzeteknél, az éghajlat, az életmód és a különféle társadalmi
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viszonyoknak megfelelően így pl. az északi népek általában inkább
Hegmatikusak vagy kolerikusak, míg a déli népek inkább szangvini
kusak.

A lelki élet számtalan változatai köze
pette bizonyos tipusok vannak, melyek

azt jelentik, hogy az egyesek lelki életében milyen lelki tehetségek
működése lép előtérbe elannyira, hogy az annak szinte jellegzetes
vonását adja. Igy vannak a képzelet és az emlékezet terén látási,
hallási és mozgási tipusok, aszerint, hogy kinek-kinek mily
irányú szemléletek felidézésére van nagyobb készsége. A szellemi
életben pl. a figyelemnél is van extensiv tipus, amely egyszerre
sokra figyelhet és van intensiv tipus, amely csak egyre figyel, de
nagy erővel és állhatatossággal. Van azután teoretikus és van
praktikus tipus, aszerint, amint az egyeseknek az elméleti vagy a
gyakorlati élethez van nagyobb érzéke. Az akarati életben is
lehetnek egyes tipusok. Vannak nagyakaratú emberek, akik elhatáro
zásukat a nehézségek közepette is megvalósítják és vannak szél
csap, állhatatlan akaratú emberek, akik folyton változtatják el
határozásukat. A tipusok utolsó oka a velünk szűletett természet a
maga hajlamaival, melyet a gyakorlat nagy mértékben befolyásolhat.

II. A lelki élet mindenkinél fellelhető elváltozásai.

A lelki élet mindenkinél fellelhető elváltozásaiban a lelki
tehetségek normális müködése egészben vagy részben fel van
függesztve. A lelki élet ez elváltozásai minden embernél bizonyos
időközökben rendszeresen visszatérnek, mint az álom vagy leg
alább is, mint a hipnotizmus, oly természetesek, hogy minden em
ber alkalomadtán ilyen állapotba jöhet.

l. Az alvás.

A mindenkinél fellelhető lelki elváltozások között legismer
tebb az alvás jelensége. Jóllehet az alvás oly kőzönséges minden
napi jelenség, mégis igazi lélektani rejtély, melyről csak nagyon
hiányos fogalmaink vannak.

Az alvás az egész lelki életnek szakaszosan visszatérő
csaknem teljes felfüggesztése.

Az alvás természetét főkép a lelki elváltozásokból szoktuk
leírni és ezért mondjuk, hogy az alvást elsősorban jellemzi a lelki
életnek teljes vagy a csaknem teljes kikapcsolása.

A lelki élet megkötése abban áll, hogy az érzéki és a szel
lemi képességek az idegélet elváltozása folytán müködésükben
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vagy egészen, vagy legnagyobbrészt akadályozva vannak. Az al
vásban az érzéki élet csaknem teljesen szünetel, nem hallunk,
nem látunk, fájdalmat nem érzünk. De azért az érzéki élet még
sem szünetel teljesen, a külső ingereket. bár tökéletlenül és ön
tudatlanul, felfoghatjuk és ezeket az ingereket az álomképek alak
jába öltöztetjük. A képzelet tevékenysége alvás közben az álom
képeket hozza létre. A képzeletet e műkődésben az értelem nem
korlátozza, hanem a külső benyomások által megindított képzetek
a társítás törvényei szerint tovább fűződnek. Az álomképek egy
másután minden logikai rend és összefüggés nélkül keletkeznek;
az elmult és a távollevő dolgokat jelenlevőknek gondoljuk és a
merő valótlanságok kész igazságokként tünnek elénk. Az értelem
tevékenysége alvás közben csekély. Az álomban vannak ugyan
fogalmak, itéletek és következtetések, hiányzik azonban a fogal
mak és az ítéletek összehasonlítása, a megfontolás és azért az
értelem tevékenysége a fantázia hatása alatt áll és könnyen téved.
Az álomban keletkezhetnek ugyan új gondolatok, de ritkán és
akkor is az éber állapotban már megvolt elemek társítása folytán.
Rendesen az álmok összefüggés nélküliek és minden alapot
nélkülöznek. Az alvásban az öntudat elvész és ilyenkor beáll a
kettős-én jelensége. Az akarat és a vágyódás némi tevékenységet
fejthet ki, örülhetünk, félhetünk, vágyódhatunk, ezek a vágyódá
sok azonban legtöbbször hatástalanok, nincsenek alávetve az ér
telem megfontolásának és ez az oka annak, hogy az alvásban
nincs erkölcsi beszámíthatóság. Az önkéntes mozgások is kima
radnak, az akarat nem parancsol hatásosan, és ha ki is adja a
parancsot, a szervezet azt nem hajtja végre. Vannak azonban
reilex-rnozgások, de csak csekély mértékben. A tenyészeti élet
azonban épp úgy tovább működik, mint éber állapotban, sőt
bizonyos tekintetben az egészségre nézve előnyösebben, a lélekzés
ritkább, de mélyebb, a szívverés lassúbb és az agyba alvás köz
ben több vér megy. Mindezekből látható, hogy az alvás csakugyan
a lelki életnek csaknem teljes felfüggesztéséban áll.

Az alvás a lelki életnek bizonyos időközönkint visszatérő
megkötése, amely a természet bölcs berendezéséből van így, hogy
testi és szellemi erőinket visszaszerezhessük. Ebben különbözik
az alvás a lelki élet állandó kikapcsolásától, amely az elmebajoknál
látható. Az álomban a szellemi tehetségek az értelem, az akarat
és az öntudat megvannak kötve, de csak közvetve, az érzéki
élet lekötése folytán, amely nélkül szellemi élet nem lehetséges.
A lélek e megkötött állapota közelebbről le nem írható.

Az alvás oka a test, az idegrendszer
és főkép az agyvelő elfáradása és ki

meriiltsége. Az idegrendszer életereje annyira elgyengül, hogy az
érzéki és rnozgási élet terén felmondja a szolgálatot. Ez az elfá
radás az érzéki és a mozgási élet központjában, az agyban kere
sendő. Nehéz pontosan megmondani, hogy miben áll az idegrend
szer és az agy elváltozása. Talán abban, hogy az ember szerve-
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zetében a vérben, a fáradságos munka következtében, az oxigénes
vér elhasználódott és a vér tele van széndioxiddal és egyéb
bomlási termékekkel. A vér teljes feifrissülése és így az egész
idegrendszer ujjászületése alvás közben megy végbe és csak
ezután indulhat meg ujra az érzéki és a szellemi élet.

Az alvás célja az idegrendszer feifrissülése. Az ideg
rendszer táplálása éber állapotban is folyamatban van, de nem
elegendőképen. ezért feltétlenül szűkséges az alvás, ahol az ideg
rendszer müködést nem fejt ki és így teljes mértékben feifrissülhet.
Egy órai alvás többet ér, mint sok órai pihenés, a gyenge ideg
rendszerüek több alvásra szorulnak, a gyermekkorban és a láb
badozó betegeknél. ahol nagyobb mértékben van sz űkség meg
erősödésre, az alvás hosszabb és mélyebb. Ha a szűkséges alvást
megvonjuk magunktól, idegrendszerünk előbb-utóbb tönkremegy.

Ezért az alvás szükséglete a test fáradságával függ össze.
Ha nagyon fáradtak vagyunk, akkor megkívánj uk az alvást és ez
ilyenkor nagyon mély, Ideig-óráig akaratunkkal vagy más elfog
laltsággal elődázhatjuk az alvást, de azután mégis csak erőt vesz az
rajtunk. Ezért legmélyebb az alvás mindjárt kezdetben, míg ké
sőbb a feifrissüléssel kapcsolatban, már csökken az alvás mélysége.
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A lélektani oko k közül a szellemi munka is, miníhogy fáradt
sággal jár, előkészíti az alvást. Más ilyen lélektani ok az alvás
sugalmazása, amelyet vagy ő maga magának vagy más sugalmaz
belé és elhiteti magával, hogy már alszik. Az alvásnak e sugal
mazása csakugyan előidézi az alvást.

Egyes körülmények nagyban elősegítik az alvást. A pihenés
és a nyugalom az elalvás feltétele, ezért elalvás előtt minden kel
lemetlen bántó ingertől szabadulni akarunk. A szellemi és az érzéki
élet nyugalma is elősegíti az alvást, úgyszintén az egyhangú in
gerek ugyanilyen hatással vannak.

Az alvás mélysége mindjárt kezdetben az első két órában a
legnagyobb, azután hirtelen, majd lassan csökken és gyakran az
őtödik-, hatodik órában ismét, de az elsőnél csekélyebb mértékben
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emelkedik. Az álom mélységével nem arányos a testi erők vissza
szerzése i ez nemcsak a legmélyebb alvási órának, hanem az
egész alvás tartamának felel meg.

Alvás közben az idegek elváltozása illetve az alvás mélysé
ge különböző lehet i ezt ama inger-erősség méri, amely szűkséges
az alvó ember felébresztésére. A felébredés oka vagy a teljes
kipihentség vagy a felébredést kiváltó inger.

Claparéde elmélete szerint az alvás ösztönös tevékenység. Amint az ál
latok a nekik hasznos rnűködéseket ösztönszerűen végzik és azokat a körül
ményekhez képest változtatják, úgy az ember is ösztönszerűen alszik, hogy
elhasznált erőit ujakkal pótolja. Bár az alvás törvénye a természet berendezé
se folytán van igy, hogy ezáltal elhasznált erőinket felújitsuk, mégis maga az
alvás nem lehet ösztönös cselekvés. Az ösztönös cselekvés ugyanis mindig
tudatos, érzéki törekvésből és a véghezviendő tárgy képzetéből származik, az
alvás pedig nem valami működés, hanem az érzéki és a szellemi tevékeny
ségnek a felfüggesztése.

Az álom a képzelet tevékenysége foly
tán jön létre alvás közben. A képze

let munkáia azonban alvás közben nem olyan, mint éber állapot
ban. A képzetek az álomban élénkek, igazi illuziók és káprázatok,
nincsenek alávetve az értelem irányításának és helyesbítésének
és csakis a társítás törvényei szerint jönnek létre. A képzeteknek
e sorozatát vagy az előző nap mélyen bevésett emlékképei vagy
az alvás közben felfogott érzetek indítják meg. Ezeket alakítja át
a képzelet különféle képekké. Ezeket az ingereket leginkább a
látási képekké alakítjuk át, sőt még a többi érzeteket is a látási
képekben fejezzük ki. A hő- vagy fény-inger alkalmával tűzről ál
modunk, a nehéz lélekzet a fuldoklás, a kényelmetlen helyzet a
fáradságos munka álmát váltja ki, bántó érzelmek, az emésztés
zavarai kellemetlen álmokat váltanak ki, átalakulhatnak szúró
méhek, vagy reánk mászó békák képévé i a kinyujtott láb, a nyo
más érzete híjján, a lebegés vagy a leesés álmát kelti fel, a zörej
és a kopogás a mennydőrgés álmát idézheti elő.

Az álomképek a test állapotát hűen tűkröztetik vissza és
különösen a szervi érzetek jelentkeznek élesen. Ezért lehetséges,
hogy a csekélyebb érzeteket, melyeket éber állapotban nem fogunk
fel, alvás közben álomképek alakjában tudomásul vesszük és így
nem egyszer titkos betegségek is tudomásunkra juthatnak.

Mennél gyöngébb az alvás, rendesen annál élénkebb az
álom, A nők rendesen kevésbbé mélyen alszanak, mint a férfiak.
Eltesebb korban az alvás rnélységének csökkenésével kapcsolatban
csökken az álom erőssége is.

Régóta vitatkoznak azon, lehetséges-e alvás álom nélkül. Aristoteles,
Plátó, Locke azt állítják, hogy az alvásban mindig van legalább valami elmo
sódott, halvány álom. Ellenben Descartes, Kant és Leibnitz ezt tagadják;
szerintük tehát lehetséges alvás álom nélkül is.

IO
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Freud álomelmélete szerint minden álom voltaképen a tudatalatti vágy
nak és főkép a sexuális vágynak a kifejezője. Mindenki, ha rejtett módon is,
kivánságairól álmodik. Kétségtelenül álmainkat sokszor vágyaink irányitják, de
nem felelne meg a vaióságnak, ha minden álmot a vágyakból akarnánk le
vezetni.

Az alvajárás az alvásnak sajátságos
állapota, amelyben az alvajáró álmait

megvalósítja. Az alvajárók felkelnek, ruháikat magukra veszik,
járnak-kelnek, felmásznak a háztetőre és olyan dolgokat művelnek,
amire éber állapotban képtelenek.

Az alvajárásnál a lelki élet legalább részben már működik.
Az alvajáróknál az álomképek utján keletkezett inger átterjed az
agyvelő mozgató központjaira és beállnak a járás, bár öntudatlan,
jelenségei. Az alvajárók rendesen csak azt hallják és látják, ami
álmaikkal összhangban van, az akadályokat elkerülik és a homály
ban is jól látnak. Az értelem is müködhetik, mert az alvajárók
tudományos dolgokat is visznek véghez, ez onnan magyarázható,
hogy a többi tehetségek nem müködnek és így az egész figyelem
egyre irányul, az öntudat hiánya folytán nem látják a veszélyeket
és innét van a biztos fellépés. A gyenge idegrendszerűek sokkal
hajlamosabbak az alvajárásra, amely rendszerint nagyfokú kimerü
lés után lép fel.

Ugyancsak itt említendő az alvásközben való beszéd is, amely főkép a
fiatal korban az élénk álomképekkel kapcsolatban szokott előfordulni. Az
alvabeszélésnél az álomképek az agyvelő beszéd-centrumaira hatnak és ezek
az ingerek hozzák létre az alvónak öntudatlan beszédét.

2. A hipnotizmus.

A hipnotizmuson az alváshoz némikép hasonló sajátságos
lelki állapotot értünk, amelynek fő jellemvonása, hogy a hipnoti
zált egyén a hipnotizáló sugalmazásainak alá van vetve.

A hipnotizmus már a középkorban ismeretes volt, de csak
az újabb korban Mesmer révén terjedt el nagyobb mértékben. Mes
mer mágnesvassal hozta létre a hipnotikus tüneményeket, amelyeket
ő úgy értelmezett, hogy valami mágneses erő megy át a hipnoti
záló testéből a hipnotizáltba. Manapság e titokzatos elméleteket
elvetjük és a hipnotizmust a lelki jelenségekkel magyarázzuk.

A hipnotizmus Franciaországban nőtt naggyá. A párizsi is
kola, főkép a szélsőséges hipnotikus eseteket tekintve, azt tartja,
hogya hipnotizmus beteges állapot, amelyet főként az élettani el
változások okoznak. Ezekkel szemben a nancy-i iskola azt vallja,
hogy a hipnotizmust az egyébként ismeretes pszichológiai törvé
nyekre lehet visszavezetni és annak felidézése elsősorban szuggesz
tióval, sugalmazással történik. Manapság ezt az utóbbi véleményt
fogadják el..

A hipnózis az alváshoz hasonló állapot, amelyet részint fi
zikai eszközökkel, részint pszichológiai úton lehet előidézni. Fizi-
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kai eszközök: az érzékek egyhangú ingere, a fénylő tárgy merev
szemlélete, az arcon végighúzott egyenletes simogatás, a hangvilla
monoton búgása stb. A lelki tennészetü eszközök között legfon
tosabb szerepet játszik a sugalmazás, amellyel az illető személynek
az alvás képzetét sugalmazzuk, kényelmes helyzetet biztosítunk
számára és távol tartunk tőle minden zavaró benyomást. Evvel a
szuggesztióval együttiar a figyelem is a hipnotizálóra. A hipnotikus
álomból való felébredés a hipnotizáló parancsára történik.

A hipnózissal együttjáró jelenségek között legszembetűnöb
az, hogya hipnotizált egyén a hipnotizáló sugalmazásainak van
alávetve. A sugalmazó akarata parancsként hat reá, amelynek ő
feltétlenül engedelmeskedik. A hipnotizált személy egész figyeimét
kizárólag a hipnotizálóra fordítja és neki, jóllehet sokszor ellen
kezve, engedelmeskedik, parancsának eleget tesz, mozdulatait utá
nozza, azt látja és hallja, amit neki sugalmaznak, sokszor a jelen
levő tárgyakat a sugalmazás folytán nem látja, hideget és maleget
érez, amint azt neki a hipnotizáló bemondja, a vizet bor gyanánt
issza és megrészegül tőle, nem tud beszélni, írni vagy mozogni,
ha a hipnotizáló ezt így parancsolja, a testén ejtett seb fájdalmát
nem érzi, ha pedig sebet vagy fájdalmat sugalmaznak neki, akkor
azt csakugyan érzi is, sőt testén kiütések és nyilt sebek is kelet
kezhetnek. A hipnotikus álomban néha annyira meg van kötve az
öntudat, hogy ha azt szuggerálják neki, hogy gyermek vagy állat,
akkor a sugalmazásnak megfelelőleg mint gyermek vagy állat visel
kedik. A hipnotizált személy azt, amit a hipnózis alatt neki sugal
maztak, később éber állapotban véghez is viszi, a kapott parancsra
nem mindig emlékezik vissza. A hipnotizált a hipnózis alatt tör
téntekre vagy semmikép vagy csak halványan emlékezik vissza.

A hipnózissal kapcsolatosak még egyéb más tünemények is,
mint aminő a teljes érzéketlenség, vagy a nagyfokú érzékenység,
a tagoknak teljes megrnerevedése, az emlékezet rendkívül élénk
sége, vagy egyéb különös jelenségek, amikor a hipnotizált olyan
nyelven beszél, amelyet már rég elfelejtett.

A legtöbb ember hipnotizálható. A legkönnyebben hipnoti
zálhatók azok, akik könnyen engedelmeskednek és akik könnyen
tudják figyelmüket összpontosítani. Nehezebben hipnotizálhatók a
a nyugtalan vérű, a csapongó képzeletü, figyelmetlen egyének pl.
a gyermekek; a bolondok nem hipnotizálhatók. Az ellenszegülőket
is nehezebben lehet hipnotizálni. Sikerrel lehet ellenállani a hip
notizálásnak főként az első esetben; a hipnózis alatt is lehet cse
kély mértékben ellenállni, mint ahogy az néha meg is történik, ha
erkölcstelen parancsot sugalmaznak, legtöbbször azonban ezt az
ellenállást is az ismételt sugalmazás legyőzi.

F orel nyomán a hipnotizmusnak három állapotát kűlőnbőz
tetjük meg. Az első a bevezető, álmos állapot: a test elnehezül,

10·
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a fej elkábul, akárcsak amidőn álmosság vesz erőt az emberen. A
másik a közepes mélységű hipnotikus alvás. A médium érzéste
len, érzékszervei legalább részben felmondják a szolgálatot, csak
azt hallja és azt hajtja végre, amit a hipnotizáló neki parancsol;
az öntudat némikép megvan még, azért a hipnotizált ebből az ál
lapotból felébredve, homályosan emlékszik a történtekre. A hip
nózis legjellemzőbb állapota a mély hipnózis, amelyet a mély al
vás és a hipnotizálónak a hipnotizált feletti teljes hatalma jellemez;
itt az öntudat nincs meg és azért a hipnotizált ebben az állapot
ban történtekre nem emlékezik vissza.

A hipnotizmust a következőképen jellemezzük :

A hipnotizmus a hipnotizálótól felidézett és az alvás
hoz hasonló állapot, ahol a lelki tevékenység csak részben
szünetel és ahol a hipnotizált a hipnotizáló sugalmazásainak
van alávetve.

A modern lélektan a hipnotizmust az egyébként ismert lé
lektani törvények alapján magyarázza. E szerint tehát 1. a hipno
tizmus az alváshoz hasonló állapot, 2. attól azonban abban kű
lönbözik, hogy az alvástól eltérőleg nincs minden lelki müködés
felfüggesztve, hanem a lélek bizonyos irányú tevékenységet fejt ki,
amennyiben a hipnotizált személy figyelme kezdettől fogva a hip
notizálón csüng, 3. ennek a sajátságos állapotnak legjellemzőbb
vonása, hogy a hipnotizált a hipnotizáló sugalmazásainak teljesen
alá van vetve és annak szinte vak eszköze. A modern pszicho
logiának ez a magyarázata úgy a hipnózis, mint a hipnózissal e
gyütt fellépő jelenségekből igazolható.

A hipnozis az alváshoz hasonló állapot. A hipnotizált mélyen
alszik, öntudata és szabadsága épp úgy ki van kapcsolva, mint
az álomban. A hipnotizmust felidéző eszközök is, mint aminő a
nyugalom, az egyforma benyomások és az alvás sugalmazása
alkalmasak az álom felkeltésére. A kűlönbség azonban az, hogy
míg az alvásban a természet bölcs berendezése folytán avval a
szándékkal alszunk el, hogy szellemi életünk pihenjen, addig a
hipnózisban a hipnotizált személy elalszik, de úgy, hogy engedel
meskedni akar a hipnotizáló parancsának és figyeimét ebben az
irányban ébrentartja. Igy érthető, miért nincs meg a szellemi
élet teljes kikapcsolás a, miért idézhetők elő az alvásban elő nem
forduló jelenségek, főkép a teljes alárendelés a hipnotizáló paran
csának.

A hipnotizmus legjellemzőbb sajátja, hogya hipnotizált a
hipnotizáló sugalmazásainak van alávetve. A hipnózis jelenségei
nek közvetlen létrehozó oka a hipnotizált képzelete, amelyet a
hipnotizáló sugalmazása irányít. A képzelő erő egyébként már
éber állapotban is nagy hatást fejthet ki. A fantázia magával ra-
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gadja az értelmet, az élénk fantázia megbetegíthet. vagy ellenke
zőleg idegbajokat gyógyíthat, a képzelet élénk tevékenysége a
testnek valamely részében vértódulást okozhat, esetleg élénk fáj
dalom érzetekkel együtt. Ennél sokkal többet tehet a fantázia a
hipnózis állapotában, amikor a képzelet a káprázat élénkségével
bír, amikor a képzelet uralma korlátlan, minthogy az értelem és
az akarat ellensúlyozó tevékenysége szünetel. Ezért könnyen ért
hető, hogya hipnotizált a sugalmazott képzeteknek megfelelően
szűkségkép cselekszik, hogy a képzetek nála reflex-mozgásokat
váltanak ki. Az álomban is hasonló jelenségek vannak, az álom
képek a valóság színezetével bírnak és ezek az álomképek az
alvajáróknál öntudatlanul reílexrnozgásokat váltanak ki.

A hipnotizmusban vannak pozitiv hallucínácíók, amikor a
hipnotizált olyat lát, amit hipnotizálnak neki. Ez a képzetek élénk
hatásával magyarázható. A negativ hallucínácíónál a hipnotizált
a sugalmazás következtében a jelenlevő dolgokat nem látja; ez
úgy magyarázható, hogy az illető felfogja ugyan a tárgyakat és az
ingereket. azok azonban a szuggesztió következtében a tudat
figyelemkörén kívül esnek. A szórakozott ember is, ha figyelme
erősen másfelé irányul, felfoghat sok mindenfélét, anélkül, hogy
azoknak tudatára ébredne i munkában elmerülve nem látjuk a
közeledőt és nem halljuk a kopogast.

A tapasztalat is azt igazolja, hogy a sugalmazással a minden
napi életben is sok mindent el lehet érni. A sugalmazás az ér
telmet befolyásolja, a híres szónokok minden különösebb érvelés
nélkül meghódítják a hallgatóságot. A szuggesztiónak nagy ereje
ismeretes a nevelőknek növendékeikre és az orvosoknak betege
ikre gyakorolt hatásából. Ennél sokkal nagyobb hatást fejthet ki
a sugalmazás a hipnotizált személyben, akinek figyelme egészen
a hipnotizálóra szeg eződik és akarata teljesen neki van alávetve.
Ilyenkor a sugalmazás úgy hat, mint az önmeggyőződés és a saját
akarati elhatározás. Nem csoda tehát, hogy a hipnotizált figyelme
úgy van összpontosítva a hipnotizáló parancsára és akarata any
nyira alá van vetve a hipnotizáló akaratának, hogy annak paran
csát szűkségkép végrehajtja. A figyelem ez összpontosítása miatt
más benyomása nincs is és akarata feltétlenül engedelmeskedik,
ha pedig ellenkeznék, ez az ellenállás többszöri szuggesztióval
legyőzhető.

Nagyobb nehézséget okoznak a hipnózis utáni jelenségek,
mint aminők a hipnózisban nyert parancsok végrehajtása. Ezeket
a jelenségeket úgy lehet magyarázni, hogya szuggerált képzet az
emlékezetben bizonyos idő mulva felujul és akkor kényszerkép
zetként hat, ha nem is feltétlen parancsoló, legalább is serkentő
módon. Az álomban keletkezett képzetek is néha bizonyos kény
szerüséggel térnek vissza az éber állapotban. A hipnotizált a pa
rancs véghezvitelében rendesen a bemondott időt is megtartja.
Ez azért van így, mert az idő is társítva volt a paranccsal, más
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esetekben pedig magának a bemondott időnek az emléke valami
kép, ha öntudatlanul is, megmarad.

A hipnózisnál előforduló többi jelenségek is megfelelnek a
hipnotizmus adott meghatározásának. A hipnotizáltak látnak, hal
lanak, mozognak, lelki tevékenységet fejtenek ki, beszélnek, a
kérdésekre válaszolnak, ezeket a lelki élet részleges megkötésével
lehet magyarázni. A túlságos érzékenység és az emlékezet rend
kívül élénksége azért van, mert a lelki erők szük körre vannak
összeszükítve és így a szokottnál nagyobb tevékenységet fejtenek
ki, így van ez az alvajáróknál is. A testi megmerevedés és az
ehhez hasonló jelenségek onnét érthetők, hogya hipnotikus állapot
bizonyos tekintetben természetellenes és beteges tünet, a hipno
tizált szívverése és lélekzése gyorsított, a verejték gyöngyözik
homlokán és az egész idegrendszer a legnagyobb mértékben van
igénybevéve. Ezért a hipnotizálás mindig nagyfokú kimerüléssel jár.

A hipnotizmus fiziológiai okai éppoly kevéssé ismeretesek, mint az al
vásé, Az idegrendszerben szükségkép valami fiziológiai elváltozásnak kell
végbemennie, jóllehet ezt közelebbről nem jelölhetjük meg. A fiziológiai okok
nak az alváséhoz hasonlóknak kell lenniök. Elváltozik tehát az ídegrendszer
és főkép az agykéreg, mely azonban nem oly általános, mint az alvásnál, ez
az elváltozás természetellenes, minthogy nincs meg az alvást jellemző teljes
nyugalom, hanem a lelki élet is bizonyos mértékben még működik és evvel
kapcsolatban működnek az egyes idegközpontok, pl. a szemideg-központ.
jendrassik szerint a hipnozis oka a gondolattársítás megzavarása ; meg van
ugyan az érzékelés, de a gondolattársítás nincs meg és ebben különbözik a
hipnózis úgy az alvó, mint az éber állapottól.

A hipnotizmus erkölcsi megítélése. A hipnózis az egészségnek árt, mint
hogy az idegrendszert nagymértékben kifárasztja, főkép akkor, ha azt nem elég
óvatosan végzik. Ezenkívül a hipnózis még az éber állapot sugalmazhatóságát
is növeli, ami a lelki életre fölötte hátrányos. Mivel pedig a hipnózisban az
öntudat és a beszámíthatóság elvész és a hipnotizált teljesen ki van szolgál
tatva más akaratának, azért az csakis megfelelő súlyos ok mellett engedhető
meg. Ilyen fontos ok lehet a hipnotizmus tanulmányozása vagy pedig az egyes
idegbajok (görcs, étvágytalanság, székelési zavarok, rángatózás, álmatlanság)
gyógyítása.

III. Az okkultizmus.*

Az okkultizmus, mint neve is mutatja, az elrejtett titokzatos
dolgokról szóló tan. Az okkultizmus szerint a természet ismert
erőin kívül vannak még más titokzatos erők is, amelyeket az arra
alkalmas egyének, a médiumok és a szellemek válthatnak ki. A
médiumok legtöbbször könnyen sugalmazható egyének, akik a
kisérletek ideje alatt rendesen hipnotikus álomban, révületben
(trance) vannak.

* Wolkenberg Alajos Az okkultizmus és spiritizmus multja és jelene.
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Az okkultizmus története ősrégi, de a modem alakja a XIX.
századból való. Amerikából indult ki, ahol a Fox család fedezte
fel a szellemek kopogo hangját és innét a művelt nemzeteknél
hihetetlen mértékben terjedt el. Ez képezi igen gyakran a mai kor
gyermekének egyetlen vallását.

Az okkult erők által létrehozott jelenségeket két csoportba
osztjuk: a fizikai és az értelmi jelenségekre. A fizikai tünemények:
az asztal táncol, a testek minden érintés nélkül mozognak és a
levegőbe emelkednek, különféle hangokat lehet hallani, hirtelen
felvillanó lángok tünnek elő, új testek jelennek meg és ismét el
tűnnek stb.

Az értelmi tünemények: a médiumok elrejtett dolgokat fel
kutatnak, távollevő tárgyakat és távolban történő eseményeket
látnak, ismeretlen nyelven beszélnek, látják a multat és a jövőt,
a megholtak a médium vagy pedig az asztal kopogása által
adnak jelt magukról stb.

1. Az okkult fizikai jelenségek.

A médiumok által létrehozott fizikai okkult tünemények pár
évtizeddel azelőtt mindenütt feltűnést keltettek és azokat még a
tudomány emberei Crookes, Zöllner és F echner is elfogadták.
Később azonban a tudományos kritika előhaladásávale tünemények
sokat veszítettek hitelükből. A legtöbb szellemidéző ülésen a
médiumokra a csalás bélyegét sütötték reá úgy, hogy joggal fel
tehetjük, hogy a többi médiumok által létrehozott tünemények is
hasonlóképen jöttek létre. Rendesen a médiumok írják elő a
szeanszok feltételeit, amelyek rendesen olyanok, hogy a tárgyila
gos megfigyelést felette megnehezítik. Igy pl. sötét termet írnak
elő vagy azt csak vörös fénnyel engedik meg világítani, nem enge
dik meg, hogyamegjelenő tüneményeket a szernlélők kezeikkel
fogják meg. A legfőbb fizikai jelenségek a következők:

Néhányan könnyű asztal köré ülnek
és asztalra helyezett kezeiket össze

fűzve kis ujjaikra támasztják. Bizonyos idő mulva az asztal mozogni,
táncolni kezd. Kisebb asztalnál kevés, nagyobbnál több résztvevőre
van szűkség.

Az asztaltánc természetes magyarázata a következő: Az
asztalt könnyedén érintő kezek folytonosan rnozognak. Ez a mozgás,
főkép a kisérő zene és ének ritmusa következtében, ritmusos lesz;
ezek a mozgások az asztalra tevődnek át és jóllehet magukban
jelentéktelenek, összegezve azonban mégis azt eredményezik, hogy
az asztal lassan mozogni kezd, úgy, mint pl. a hídon szabályos
ütemben átmenő katonák a vasalkotmányt hullámzásba hozzák
vagy mint amikor a gyermek a harangkötél többszöri húzása által
a nagy harangot is kongásba hozza. Az asztalnak kezdő mozgását
fokozza a körülülők tudatalatti mozgása, akik látva a létrehozott
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mozgást és várva annak növekedését, önkéntelenül és öntudatlanul
növelik a mozgást. Az asztaltánc nem jön létre, hacsak a részt
vevők figyelme nincs a kívánt tüneményre ősszpontosítva.

A révületi állapotban levő médium
ból titokzatos kocsonyaszerű anyag, a

teleplazma jön elő és azután ismét eltűnik. E rejtélyes anyagból
néha kéz-, arc-, sőt teljes emberalak formálódhatik. Schrenck-Not
zing állítólag le is fényképezte e rendkívüli jelenségeket, amelyeket
szerinte a médium IIsupemormális nemzéssel" hozott létre. Gulat
Wallenburg "kérődzési hajlammal" magyarázza olykép, hogy a
médium meg nem emésztett anyagót adna ki magából és csak
ugyan a mikroszkópi vizsgálat nyálkás anyaget. ételmaradványt,
összerágott papirt és szövetfoszlányokat derített fel e rejtélyes
anyagban. Ezeknél a materializációs tűneményeknél, melyeket a
médiumok rendesen sötét szobában visznek végbe, a médium
tudatos vagy öntudatlan csalása szerepel. Egyesek azt rnondják,
hogy a médiumoknak sajátságos hatalmuk van gondolataikat ilyen
materializációs anyagban megérzékíteni. Valószínűbb azonban,
hogy minden materializációs jelenség, úgy, mint azok, amelyekről
kiderült a csalárdság, a médium tudatos vagy öntudatlan csalásán
alapszik.

A spiritiszták avval dicsekszenek, hogy
sikerűlt nekik a szellemeket már több

ízben lefényképezni. S tényleg a szellem felvételeknél a lemezen
bizonyos árnyak és alakok kivehetők. Ezek a szellemfényképek
azonban a fényképészek szélhámosságai. A íényképészek az árnya
kat már előzőleg vették fel a lemezre; ha pedig ellenőrzött tiszta
lemezekkel dolgoztak, akkor a háttérben kinasavval festettek ilyen
alakokat, amelyet az emberi szem ugyan nem lát, de amely a
lemezre mégis hatással van.

A telekinézis a távoli tárgyak mozga
tása. A médiumnak minden érintése

nélkül, tisztán akarati parancsára, az asztalok és a székek mozog
nak, hangszerek a levegőben lebegnek és dallamokat játszanak, a
testek mintha megszűnt volna a nehézségi törvény, a magasban
maradnak. Híres ilyen médium volt Palladino. Amde sokszor csalá
son kapták őt, máskor meg rejtett eszközöket találtak nála és így
valószínű, hogy a többi tüneményeket is hasonlókép hozta létre.
A testeknek érintés nélküli, pusztán akarati úton való mozgatása
természetes úton nem lehetséges. A Le Matin 150.000 frankot
igért annak, aki a forgó motort távolból pusztán akaratával meg
állítja. A kisérletek teljes kudarccal végzödtek.

Ugyancsak itt ernlítendök a többi rendkívüli tünemények is:
a fémgolyók zárt palackba kerülnek, csokrok zárt terembe hullanak,
hirtelen hangok hallhatók vagy fény villámlik fel. Ezeket a tünemé-
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nyeket a gyakorlott bűvész is létrehozza és így nem kell ezek
magyarázatánál a szellemeket segítségűl hívni.

A médium jól összezárt kettös pala
táblát tart az asztal alatt, a tábla közé

palavesszőt tesznek és íme a palatáblán a szellem írása olvasható.
Ez azonban bűvészmutatvány.Az írásnak szerzője maga a médium,
a sorokat vagy a kisérlet alatt hihetetlen ügyességgel maga a
médium írja fel a táblára vagy pedig az írást már a kisérlet előtt
írta fel és a szellemírás alatt a körme alatt levő palavessződarabbal
hallat hangos írást. A leghíresebb szellemíró médium SJade volt,
de őt is csaláson érték, mikor az első sercegés hallatszott, villám
sebesen megragadták a táblát és az egész szellemírás már rajta volt.

Röviden megernlíthetök a varázsvesszök.
amelyekkel főkép a víznek, ritkán az

ércnek földalatti erét akarják felkutatni. Ez a varázsvessző Y
alaku két ággal bíró vessző, amelynek rövidebb két szárát a víz
kereső lefelé tartott kezeinek hüvelyk- és mutatóujjával tartja. Ang
lia vízszegény vidékein elég gyakoriak ezek a vízkeresők. Mikor
a vízkereső kezében a varászvessző a vízér felett átmegy, a vessző
elhajlik. A vízkeresésre csak kevesen alkalmasak és pedig olyanok,
akiknek hipnózisra hajló természetük van. A magyarázata a követ
kező. A vízből felette finom, közelebbről meg nem határozható
hatás árad ki, amelyet a vízkereső megérez és a megtalált víz
nek képzetével kapcsolatban a kéz önkéntelenül megrándul és
a vessző elhajlik. Sok vízkereső varázsvessző nélkül, csak lefelé
kiterjesztett tenyérrel keresi a vizet és így is megtalálja azt. A
varázsvesszőt sokkal több eredménnyel alkalmazzák a víz, mint
az érc megtalálására. Tiszta babona azonban. ha varázsvesszővel
akarnák a gonosztevőket vagy pedig az elveszett tárgyakat meg
keresni.

2. Az okkult értelmi jelenségek.

Az értelmi jelenségeket a médium szellemi tevékenysége hoz
za létre. A legfontosabb értelmi okkult jelenségek a következők:

Néha a médiumok azt hiszik, hogy ben
nük az elhunytak szellemei testet öltöt

tek, azokat cselekvés- beszéd- és írásmódjukban utánozzák és az
ő nyelvükön beszélnek. E jelenségek természetes úton úgy ma
gyarázhatók, hogya felette érzékeny médiumban a szellem meg
testesiilésének gondolata szuggesztióvá válik és így elhitetik ma
gukkal, hogy ő bennük testet öltött az az elhunyt, akivel képze
letük folytonosan foglalkozott, közben pedig az öntudat elhomá
lyosul. Hasonló jelenségek figyelhetők meg a hipnozisban és a
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lelki élet egyéb rendellenes megnyilatkozásaiban is mint pl. a
"kettős én" jelenségénél.

Ismerellen nyelv.
A médium ismeretlen nyelven való
írása és beszéde voltaképen a médium

előtt ismeretes nyelvek szavaiból alakított beszéd; ennek elemeit
az emlékezet veti felszínre és ezekből a tudatalatti müködés a kép
zelet bámulatos erejével új nyelvet alkot. Smith Ilona a francia
Flammarion eszméinek hatása alatt a mars-lakók nyelvén kezdett
beszélni, erről a marsbeli nyelvről azonban kitűnt, hogy az a francia
nyelv utánzata.

Az okkultisták azt mondják, hogy a
szellemek asztalkopogtatással a kongó

médium automatikus irása által válaszolnak

A szellemek válasza.

hangok révén, vagy a
a feltett kérdésekre.

Az asztalkopogás úgy áll elő, hogy az asztal egyik lábával fel
emelkedik, majd lecsapódik és ezek alapján csinálják meg a kopogó
ábécét. Megfigyelték, hogy ha van kiváló médium, akinek kéz
mozgása domináló, akkor értelmes feleletet kopog ki az asztal.
Ha ilyen nincs, akkor a kopogás habozó, lassú vagy elmarad. Mi
kor egy-két kikopegott betü alapján a valőszinű választ már tud
ják, akkor a következő betüknél a kopogás gyorsabb és határo
zottabb, ami a képzelet és a sugalmazás öntudatlan hatását igazolja.

Az asztalkopogások a médiumok válaszai. A médium ugyanis,
főkép ha hipnotikus álomban van, az őnsugalta képzelet hatalma
alatt azt hiszi, hogy a szellem beszél általa. Ennek hatása alatt a
médium feleletei, amelyeket a kérdésekre válaszkép megadni akart,
kezét automatikusan mozgásba hozzák és így az asztalon a meg
felelő kopogast váltják ki. Az eredmény rendesen a médium gya
korlottságától függ. Ha a médium szuggesztiója a körülállók hitet
lensége miatt nem sikerül, a kisérlet eredménytelen marad.

Sokszor kopogó hangok hallhatók, amelyek az asztalból, a
falakból, vagy a padló alól jönnek. Ezek a hangok azonban nem
a szellemektől jönnek, hanem ezek a médium büvészkedései. A mé
dium lábujjával jól kopoghat. bő cipőjében a második ujjára teszi a
nagy ujját, majd erősen és hirtelen visszacsúsztatja helyére s minthogy
az ismeretlen zörej eredő pontját a sötétben nem tudjuk megál
lapítani, azért e kopogo hangokat a jelenlevők szuggesztióia az
asztalba vagy más tárgyakba vetíti.

Sokszor a médiumok automatikus írással válaszolnak. Hip
notikus álomba merülve az irónt kezükben tartják és a körülállók
kérdéseire, saját képzeteik hatása alatt, automatikusan válaszolnak
ama meggyőződésben, hogy nem ők, hanem a szellemek irnak
általuk.

A szellemek válaszai magától a médiumtól erednek. Ez on
nét látható, hogy a feleletek az ő eszmekörének megfelelnek és
a válasz nem múlja felül az ő vagy legalább is a környezet tu-
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dásának szintjét, azonkívül e válaszok rendesen ismert frázisok és
sokszor a valóságnak nem felelnek meg. Ha néha a válasz igaz,
az onnét magyarázható, hogyamédium e dolgok ismeretét vagy
máshonnan bírja vagy a körülállók kérdéseíböl, szavaiból vagy
viselkedéséből sejti vagy pedig azáltal, hogya jelenlevők gondo
lataikat öntudatlanul kűlsö jelekkel elárulják pl. azáltal, hogy a
szavakat ajkukkal önkéntelenül formálják, amit a rendkívül érzé
keny médium felfog.

A gondolatolvasás a telepatikus jelen
ségek közé tartozik. Telepátia azaz

távolbaérzés vagy a távolbalátás alatt értjük a távollevő dolgok
nak oly megismerését, amely érzékeink képességet felülmúlja.

A közvetett gondolatolvasás ügyes bűvészmutatvány.
Egyes kísérletezök a gondolatokat közvetve az izmoknak mozgá
sával fogják fel. Sok itt a szemfényvesztés, amely az előre meg
beszélt jeleken alapszik. Eltekintve az ilyen csalásoktól, a közve
tett gondolatolvasás a következőkép történik. A büvész felszólít
valakit, hogy a szobában levő tárgyak közül valamelyikre gondol
jon, azután megfogják az illető kezét és őt a keresett tárgyhoz
vezetik. Vagy az asztalra helyezett kártyák közül lehetőleg ideges
személlyel választat egyet, majd erősen fogva az illető kezét, sorba
megy a kártyákon és megmutatja azt, rnelyre gondolt.

Ezeknél a mutatványoknál a kisérlet alanya önkénytelen
mozgásokkal árulja el magát. Ismeretes ugyanis, hogy a mozgá
sok elképzelése azoknak utánzására ösztönöz. Ha most a gondolat
olvasó a kisérleti személy kezét a kártyák felett átvezeti, akkor
a keresett kártyához érve, erösebb rezdülést fog érezni. Vagy
mikor a büvész a másiknak kezét megszorítja és vele a keresett
tárgy irányába megy vagy tőle eltér, az illető elárulja magát vagy
önkéntelen mozdulattal, vagy a vérkeringés erősebb rezdülésével,
vagy élénkebb lélekzetvétellel, amit a finom idegzetű büvész
azonnal észrevesz. Máskor meg a körülállók kűlső jeleiből, a fej
rázásból, szemjártatásból és mosolyból következteti a keresett tár
gyat. Ha a környezet teljesen néma lenne, ha valaki feltétlenül
uralkodik az izmok és a tagok legcsekélyebb mozgásai és rezdü
lései felett, annál nem igen lesz szerencséje még a legkiválóbb
gondolatolvasónak sem.

Az igazi gondolatolvasás ha csakugyan minden szemfény
vesztést kizár, már igazi telepatikus jelenség, de ez csak kisebb
távolságban lehetséges.

Az idevágó kisérlet a következő. Az egyik a "felfogó" a
szobában minden más szórakozást elkerülve figyel, míg a másik
a "leadó" tőle elfordulva a szomszéd szobában lelki erőit össz
pontosítva valami tárgvat vagy képet szemlél vagy élénken elkép
zel. Ilyenkor a másik szobában a "felfogó" képzeletében vagy
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azonnal vagy bizonyos idő mulva ugyanannak a tárgynak homá
lyos vagy világos képzete váltódik ki. Sidwick kétjegyű számmal
kisérletezett és ha a két személy egy szobában volt, a kedvező
eltalált eredmény, 1300 esetre vonatkoztatva, 18 "/0 volt, ha pedig
a szomszédos szobában voltak, az eredmény 9 % volt. Egyes
kisérleteknél kizártnak látszott az űzenetnek kűlsö jelekkel való
továbbítása s következőleg itt közvetlen telepatikus észrevevésnek
kellett lennie.

Az ilyen telepatikus gondolatolvasást mindig a legnagyobb
kritikával kell fogadnunk. Ha minden közvetett jeladás csakugyan
kizárt, akkor az igazi gondolatolvasás a következőkép magyaráz
ható. A két lélek közvetlen érintkezése az anyag kizárásával nem
fogadható el, mert ez ellenkezik a tapasztalattal. Lechman és
Nansen a gondolatolvasást hang-hullámközvetítéssel magyarázza
olykép, hogyaképzetekre való erős ráfigyelés gyenge beszéd
mozgásokat vált ki és e hanghullámokat a túlérzékenységű ,,fel
fogó" felveszi i e véleményt igazolhatja az is, hogy ha a két kisér
letező két nagy homorú tükör gyújtópontjában volt, akisérletek
eredménye kedvezőbb volt. Mások szerint az agyvelőnek a lelki
működésekkel együttjáró folyamatai előttiink ismeretlen módon
valami ismeretlen hullámok közvetítésével hatást gyakorolnak és
ezek közlődnek a felvevővel. Ez a feltevés bár merész, nem zár
magában ellentmondást. A körülöttünk levő tárgyak is hatást
gyakorolnak reánk, amelyek különféle hullámmozgással közlódnek
velünk és bennünk különféle érzeteket válthatnak ki. Ehhez ha
sonlóan az agyvelő anyagi folyamatai is valami hatásokat válthat
nak ki, amelyek a "felvevő" agyvelejébe érve ott a megfelelő
képzetet váltják ki. E kisérletekhez csakis rendkívül érzékenységű
egyének alkalmazhatók i ezeknél is a kivánt érzet sokszor csak
homályosan és csak hosszabb idő mulva jelentkezik. A telepatikus
gondolatolvasás mindig nagyfokú fáradsággal jár, és csaknem hisz
terikus állapotot vált ki. A távoli gondolatolvasás azonban, mint
hogy itt minden hatás kizárt, természetes uton lehetetlennek lát
szik.

A messzetávolbalátás lehetetlen, nem
láthatjuk a messze idegenben élő is

merőseinket, mert ez fizikai lehetetlenség. Mivel a lélek a testet
nem hagyhatja el és a kűlsö tárgyakat csakis az érzékek útján
fogjuk fel, azért a távolbalátást csak úgy lehetne értelmezni, hogy
a tárgyakból rendkívül finom anyagi kihatások, homályos sugarak
indulnak ki, amelyek a "felvevő" érzékeiben a távoli tárgy képét
keltik fel. (Richet, Crockes, Barret, Floumoy, Libeault.) Ez a ma
gyarázat azonban nem fogadható el, mert lehetetlen, hogya tár
gyakból kiinduló roppant finom behatások, amelyeket a rendkívül
érzékeny egyén is csak csekély távolságban foghat fel, ily nagy
távolságra hassanak. Azonkívül az is érthetetlen, hogy ezek a
behatások miért váltanak ki csak egy bizonyos embernél meg
ismerés! s nem pedig a többi hasonló érzékenységű esetleg köze-
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lebb levő felvevőknél is. A messze távolbalátás tehát fizikailag
lehetetlen.

Az elmult dolgok és események
ismerete természetes uton lehetetlen.

A médiumok dicsekszenek az elmult dolgok ismeretének képes
ségével. a pszichometriáual. A médiumok valami tárgyat kézbevéve,
az ezzel összefüggő, de már rég elmult eseményeket mondják meg.
A tárgyak, szerintük, telítve vannak tulajdonosuk magnetikus
erőivel és ha ezeket a médium kezébe veszi, a belőlük kitörő
sugarakból megmondhatja az illető élettörténetét. A pszichométria
esetei azonban sokszor nem sikerültek. Ha észrevétlenül kicserélték
a halott tárgyait, a "szellem" ezt nem vette észre, hanem leadta
az elvitt tárgyra vonatkozó adatokat. Az elmult tárgyak és ese
mények közvetlen megismerése természetes uton nem lehetséges,
mert a természetes ismeretszerzésnél a tárgy előzőleg a megis
merőre hat; az elmultak ellenben már nem léteznek és így réánk
nem is hathatnak.

Még kevésbbé lehetséges természetes
uton ismereteinkkel semmikép össze

nem függő jövendő dolgokat és eseményeket megismerni; ezek
ugyanis még nem léteznek, továbbá legtöbbször a szabadakarati
tények egész láncolatától függnek és így a megismerőre hatást
nem gyakorolhatnak.

A jövendő dolgok megismerésének körébe tartoznak a jós
látomások. Egyes érzékeny emberek hallucinálás közben különféle
eseményeket látnak lejátszódni maguk előtt, így tűzvészt, a rava
talon kiterített halottat, gyászmenetet, amelyek idörnultán csakugyan
be is következnek. Különösen gyakoriak az ilyen előre meglátások.
a skót, a norvég és a dán parasztoknál.

A jóslátomás káprázat és az arra hajlamos egyéneknél, főkép
ha magányos életet élnek, elég gyakori és az egyes vidékeken
az átlagnál is gyakoribb lehet. A legtöbb jóslátomás elmosódott
és gyakran előforduló eseményekre vonatkozik, mint tűzvészre és
főként a halálra, amelyek sokszor csak évek mulva "teljesednek"
be. Nem csoda tehát, hogya sok látomás közül az egyiknek néha
megfelel valami hasonló tünemény. Ossze kellene számlálni azokat
látomásokat is, amelyek nem feleltek meg a valóságnak és ha e
két eredményt egybevetnők, akkor láthatnók, hogya beteljesedés
még a valószínü számot sem éri el és így kétségtelenül elmagya
rázott véletlennel van dolgunk.

E látomásoknál vagy jövendöléseknél a látomás és az illető
személy ismeretköre között oksági viszonyt lehet feltalálni; így a
bekővetkezendö események sejtése, a tőlük való félelem ezeknek
megfelelő káprázatot hoz létre, pl. barátunk betegségének élénk
elképzelése az illető hely körülményeinek keretébe beillő temetés
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hallucinációját hozza létre. A jóslátomások tehát az emlékezet
elemeiből tevődnek össze és ezek a később bekövetkezett esemé
nyeknél utólagos magyarázat után válnak jóslátomásokká.

Ha azonban egyes jóslátomásokat ezen az uton nem lehetne magyarázni,
akkor az ilyen valóban ritka és rendkívüli esetekben természetfeletti beavat
kozási kell felvenni, ami az isteni gondviselés rendjébe teljes mértékben bele
illik. Ugyanígy kell megitélnünk az igazi jovendöteseket is; ha azok pontosan
és rninden részletükben csakugyan megvalósulnak. akkor azok isteni eredetet
tételeznek fel.

A jóslátomásokhoz hasonlók a kristálynézések, amelyek fekete
posztóval bevont kristály vagy tükör merev szemlélete által jönnek
létre. Az így felidézett hallucinációval együttjár a merev nézés és
a külsö ingerek iránti teljes érzéketlenség. A kristálynézésnél is
a rég elfelejtett lappangó emlékképek tudatalatti állapotukból rend
kívül élénk színezettel törnek elő a tudat felszínére, káprázatokká
alakulnak át és a teljesen ismeretlen dolgok próíétaszerű meg
látásának illuzióját keltik.

3. Az okkultizmus birálata.

Az okkultizmus tüneményeinek magyarázatára több elmélet
illetve tan van.

A teozófia az okkultizmusnak fi[ózó
fiai rendszere. Főbb gondolatait az

indus eszmevilágból merítette. A teozófia szerint az Isten panteista
abszolut lény. A világ hét létsíkból (rész, rendszer, szféra) áll. Az
ember mint a világegyetem életének hulláma, szintén hét részből
áll.

A testi fizikai ember részei a fizikai tömör látható test; az
életerő vagy az élettest ; a finom és osztatlan asztrál-látszat test,
ez a fizikai testből kibontakozva különféle helyen jelenhetik meg,
ezt az elhunytak lelkei is megtartják ; végül az állati lélek, amely
a tenyészeti élet alapja. A szellemi ember részei pedig az értelem,
amely az anyag és a szellem közt van; a szellemi lélek, amellyel
a lélek magát mint a mindenség részét ismeri meg és végül a
tiszta szellem, amely az abszolut isteni lény egy része.

A lélek a halál után az asztrál-síkba megy, amely a lélek
átmeneti tartózkodási helye, és hogyha megérdemli, innét eljut a
mennyországba, a devachanba, ahol álomszerű állapotban él, Stei
ner szerint 1100 évig. Ha a lélek még tökéletlen, akkor ismét a
a földre jön, újra testet ölt, a rossz életű alantasabb, a jó pedig
kiválóbb lényben testesül meg. A jelen élet sorsát az előbbi élet
szabja meg és viszont ez határozza meg a legközelebbi földi élet
sorsát. Igy ha valaki béna, ez azért van, mert előbbi életében
tanító volt és ütlegelte a gyermekeket, ha koldus, mert előbbi életében
tékozló és kőszívű gazdag volt. A reinkarnáció megismétlődik
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mindaddig, amig a lélek minden bűnétől megtisztul és ekkor a
nirvánába tér, ahol a világlélekkel. az abszolut lénnyel egyesül és
benne mintegy feloldódik. Az emberek és az asztrál szellemek
egymással biza:lmas közlésben és barátságban vannak.

Az emberben az istenség szikrája él, azért mindent megis
merhet és megtehet. Ez a határtalan képesség azonban a fizikai
testben megkötött és korlátozott, hogy tehát ez kibontakozzék és
hogy az ember az asztrál lényekkel érintkezhessék, ezt a tehetséget
különféle előirt gyakorlatokkal kell kibontakoztatnia.

Ujabb időben R. Steiner a teozófianak tudományos, sőt
keresztény szinezetet iparkodott adni és tanát, amely voltaképen
a teozófus gondolatok egységesítése, antropomorfizmusnak nevezi.

A spiritizmus lényegében a teozófus
eszméket vallja, de nála elsősorban

a szellemekben való hit és a szellemekkel való közlekedés dombo
rodik ki. A spiritizmus szerint az ember testből, állati és szellemi
lélekből áll, ez utóbbit igen finom asztrál-anyag veszi körül, amely
a fizikai testből kiléphet, az anyagon átmehet, a természeti törvé
nyeket megváltoztathatja és a halál után a fizikai testtől különválva,
a szellemek világába jut. A szellem ebben a világban olyan szel
lemi és erkölcsi tulajdonságokkal van felruházva, mint aminőkkel
azelőtt rendelkezett, a halál után többször újra megtestesűl, míg
végre teljesen megtisztulva méltó lesz az abszolút lénnyel való
egyesülésre. Az elhunytak szellemei a médiumok hivására meg
jelennek és ezek hozzák létre az okkult jelenségeket.

A keresztény bölcselet az okkult
jelenségeket a következőkép itéli

meg. A legtöbb okkult tünemény a médium csalásán alapszik. A
leghíresebb médiumokat leleplezték és nem sokat használ mente
getődzésük, hogy ők csak kisegítésből folyamodtak cselhez. A leg
több okkult jelenséget az előttünk ismert természetes okokra,
erőkre és törvényekre lehet visszavezetni. Egyes tünemények azon
ban mint pl. a múlt események vagy a távoli dolgok ismerete
természetes tényezőkkel nem magyarázhatók. Ezekre nézve a
keresztény bölcselet művelői között két vélemény van.

A démon-elmélet, e tüneményeket természetfeletti okokkal,
a rossz szellemekkel magyarázza. Ugyanis úgy a feleletek, mint
a szellemek viselkedése olyan, hogy az nem jöhet a jó szellemek
től. E tüneményeket a látványosság kedvéért legtöbbször kétes
jellemű csalárd és hipnotikus álomban levő személyek hozzák létre,
a szellem válaszai sokszor haszontalanok és nem egyszer vallás
ellenesek. Azonkívül maguk a médiumok és okkultisták is meg
vannak arról győződve, hogy e jelenségek létrehozói maguk a
szellemek, az okkultista könyvek a rossz szellemekkel való közle
kedésnek különféle módjait és hivásait tartalmazzák. Ugyancsak



160

feltételezi ezt a hit tana a rossz szellemekről, az ördögökről ; ezek
tudása és ereje nagyobb, mint a mienk és azért rendkívüli dolgo
kat hozhatnak létre. S végül az egyházi hatóságok tilalma a szean
szokon való részvétre vonatkozólag is feltételezi a feltevést.

Vannak azonban többen (Bessmer, Wolkenberg), akik az ősz
szes okkult jelenségeket természetes okokkal, a természet már is
mert vagy titokzatos eddig még ismeretlen erőivel magyarázzák
és azt tartják, hogy a hipnotizmus és a lelki betegségek alapos
ismerete idővel majd fényt derít az okkultizmus jelenségeire is
és akkor majd igazolhatjuk, hogy ezekhez a jelenségekhez semmi
köze sincs az ördögnek. Akkor majd azt mondjuk, hogya spiri
tizmus sajnálatosan téves megnyilatkozása volt a szellemvilág lé
tezésébe vetett hitnek és a vele való közlekedés vágyának.

A k I lik hil ' kk ll' Az okkultizmus ellenkezik a kat. hittel,
a o us es az o u Izmus. rt' l I . '1' d ll' dme a Je en egi vi agren e enere ren -

kívűli jelenségeket akar létrehozni és a gonosz szellemekkel akar
érintkezésbe lépni. Az okkultizmus a vallásos életet, a kat. hit
tételekkel szemben, belső tapasztalati úton akarja átélni és a
spiritiszta jelenségeket többre becsüli a hit tanításánál és csodái
nál. Avval pedig, hogyaszellemvilággal a látványosság céljából is
érintkezik, a túlvilág tiszteletét semmisíti meg. A szellemidézések
görcsös idegbántalmakkal járnak, amelyek az embert tébolyodottá
tehetik és az öngyilkosság karjaiba kergethetik.

Az Egyház elítélte a spiritizmust és nem engedi meg a
szeanszokon való részvételt. Az Inquisitiónak XIII. Leótól jóvá
hagyott utasítása szerint a szellemidézés még akkor is tilos, ha
mindjárt előbb a mennyei seregek fejedelmének engedélvét is
kérnék és csak jámbor dolgokról volna is szó. (1898 ápr. L) A
sz. Officium pedig ujonnan kijelentette, hogya katolikus nem ve
het részt a spiritiszta szeanszokon, ha ezek különben a tisztesség
és a jámborság jellegével is bírnának, még ha lélekben tiltakoz
nék is a gonosz lélekkel való minden közlekedés ellen. (1917.
ápr. 24.) Lehet azonban résztvenni komoly vizsgálódás céljából
és a történteket a kutatás szeművégén keresztül tárgyilagosan
tekinteni. Ha pedig bizonyos, hogyamédium csaló, akkor meg
engedhető a résztvétel.

A teozófiát az Egyház hivatalosan elitélte. A sz. Officium
kijelentette, hogya teozófus tanok nem hozhatók összhangba a
katolikus hittel, katolikus nem léphet a teozófus társulatba, gyülé
seiken nem vehet részt, könyveiket és irásaikat nem olvashatja.
(1917. jun. 17.)

Az imént felsorolt okkult jelenségektől külön-
SzeDem-jelenés. böznek a szellemek nagyritkán előforduló

megjelenései, továbbá ama kétségtelenül ritka
jelenségek, amelyeket a túlvilági szellemek, médiumok nélkül, önmaguk köz
vetlenül hoznak létre.

Ilyenek főkép az éjjel hallható és a becsületes emberek éjjeli nyugalmát
zavaró jelenségek, lárma, zaj, lépések, a tárgyak mozgatása és esetleg meg
jelenések. Ezek közül a legtöbb kétségkívül hallucináció és illuzió. Egyesek
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azonban, mint amilyeneket Vianney sz. János életében olvasunk, csakis a
túlvilági szellemek beavatkozásával magyarázhatók és ezek természetszerűleg
nem a jó, hanem a rossz szellemek. Azok pedig, akiket a gonosz lélek meg
szállott, rendkivüli jelenségeket hozhatnak létre. Ezeket az eseteket azonban
csak a legritkább esetekben lehet elfogadni, ha azok természetfeletti jellege
kétségtelenül igazolt.

Idesorozhatók végül a halottak megjelenései. Egyesek néha meghalt
ismerőseiktől vagy rokonaiktól üzenetet vélnek hallani, kopogás, hangadás, lá
tomás útján. Ezeknek legnagyobb része illuzió és hallucináció. Az álomban
ugyanis a felcsigázott képzelet az éjnek idején felfogott zajt könnyen alakítja
át meghalt barátja üzenetének. Lehetséges azonban, hogy csakugyan az el
hunytak lelkei adnak jelt magukról. Az isteni gondviselés bölcs rendjének
megfelel, hogy lsten a meghalt lélek és a vele lelki vagy testi rokonságban
lévők között a közlekedést kivételesen megengedje, pl. avval a szándékkal
hogy azok imáit kérje.

IV. A lelki élet beteges elváltozásai.

A lelki élet rendellenes beteges jelenségei, kisebb nagyobb
zavarai a lelki élet különböző területein megnyilatkozhatnak és
pedig. vagy mint egyes elszigetelt tünetek, mint elemi lelki beteg
ségek vagy pedig mint összetett lelki kórképek. tulajdonképeni el
mebajok, amelyeket az elemi lelki betegségek csoportosulva alkot
nak. A lelki betegségek között nem mindegyik szoros értelemben
vett lelki betegség, mert a beteges lelki tünetek felléphetnek ak
kor is, ha a szellemi élet máskülönben normális lefolyású. Lelki
betegség csak akkor van, ha az értelmi, az érzelmi és az akarati
élet nagyfokú zavart mutat fel, azaz ha nincs meg a rendes ítélő
képesség és a rendes akaratszabadság.

A lelki betegségek okai vagy lelkiek vagy testiek lehetnek.
A lelki okok lehetnek a túlságos megerőltetett szellemi mun

ka, a nagy lelki megrázkodés, a túlerős érzelmek, a féktelen in
dulatok és szenvedélyek, és a beteges képzelet. Ezek a lelki okok
azonban az agyvelőre is hatnak és benne elváltozásokat hoznak
létre és így a lelki betegségek nemcsak lelki, hanem testi elvál
tozáson is alapszanak.

A testi okok leginkább a nagyagy kóros elváltozásaiban álla
nak, amelyek lehetnek szervi, mérgezési vagy sérülés utáni kóros
behatások. Ha az agyvelő csak bizonyos elszigetelt része változik el
kórosan, akkor az egyes elemi lelki betegségek állanak be, a tu
lajdonképeni súlyos elmebajoknál az agyvelő nagy része van
megsérűlve.

Néha az agyhártyagyulladás maradványaiként lépnek fel az
elmebajok. Az agynak leggyakoribb elváltozásai a vérkeringés hi
báiból származnak; a vérszegénység és a vérbőség okozhat kóros
elváltozásokat, az utóbbi előidézheti az agyvérzést. Maga a vér is
különféle mérgezö, romboló hatású anyagok, (alkohol, morfium és
bakteriumok) hatására megváltozhat. Leggyakoribb kór-ok a vérbaj
[lues] bakteriuma a Treponema pallidum nevű egysejtü élőlény.

II
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Néha az agyvelő elváltozásai már az élet első percétől kezdve
megvannak, így a torzalakú koponyával született egyéneknél az
agy is kórosan elváltozott. A lelki betegségek úgy testi, rnint lel
ki okai vagy az élet folyamán sze rzeltek, vagy pedig örökletesek
lehetnek, amikor a szűlők szervezete fertőzött volt vagy más
örökletes betegségben szenvedett.

A lelki élet rendellenes tüneteinek tanulmányozása azért fon
tos, mert a lelki betegeknél a szabadakarati elhatározás vagy egész
ben vagy részben hiányzik és azért az erkölcsi beszámíthatóság
is így ítélendő meg.

Az elmebajosokat a középkorban ördögi megszállottaknak,
boszorkányoknak tartották, akiket a városból kiűztek és mert azt
mondották, hogy az ördöggel cimboráltak, sokszor máglyán éget
ték eL Csak a legújabb korban vált általánossá a meggyőződés,
hogy a lelki betegségek is a testiekhez hasonló betegségek, és
hogy a lelki betegeket is épp oly szeretettel kell ápolni, és azo
kat, ha az lehetséges, az egészségnek megmenteni, mint a testi
betegeket.

1. A lelki élet elemi beteges tünetei.

Az érzéki élet körébe eső rendellenes tünetek a teljes ér
zéketlenség, az érzésnek teljes hiánya, másrészt a túlságos beteges
érzékenység még a legcsekélyebb benyomások iránt is. Az érzé
ketlenség alapja lehet egyes kényszerképzetnek, pl. amikor vala
kinek az a rögeszméie, hogy valamely testrészét elvesztette. Az
érzéki élet természetellenessége, amikor valakinek a fájdalom, vagy
az undorító dolgok gyönyört okoznak.

A képzelet rendellenességei sorában legismertebbek a hallu
cinációk és az illuziók, amelyek a szemlélet élénkségével bírnak
és a valóságnak meg nem felelően kapcsolódnak. Ugyancsak ide
tartoznak az emlékezet hallucinációi is, amikor valakinél az elmult
emlékképek oly élénkek, hogy azokat valódiaknak tartja és olyan
dolgokról, amelyeket sohasem tett, azt hiszi, hogy azokat elkövette.

A képzetek társítása néha rendellenesen lassú lehet és en
nek következtében a gondolkodás is ilyen; így van ez a melan
kolikusoknál. Viszont ott, ahol a képzelet íelcsigázott, a képzetek
egymásután rendkívüli gyorsan következnek; igy van ez a részeg
ségben és a deliriumban. Amíg az értelem a képzelet munkáját
irányítja, a képzelet élénk működése a gondolkodásnak is segít
ségére van. Azonban az értelem e szabályozó munkája nélkül a
képzetek nem logikai rendben társulnak, hanem pusztán csak az
érzelmek vagy a hasonlóság alapján.

A képzelet körébe tartozó rendellenességek a kényszerkép
zetek, amelyekből a téveszmék származnak. Ezek az egyébként
ép elméjű emberben is meglehetnek és az illető akarata ellenére
állandóan előtörnek. Egyesek azt hiszik, hogy az étel megmérge-
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zett vagy hogy kezük bacillussal van tele és enni sem mernek.
Mások aggályos lelküek, állandó lelkiismeret-furdalásaik vannak,
hogy nem gyóntak jól, keresztbe tett szalmaszálra léptek stb.
Némelyek nyilt utcán nem mernek átmenni vagy mások tekintetétől
félnek. Egyesek fenyegető hangokat vélnek hallani vagy ördögö
ket vélnek látni. Sokszor a kényszerképzetek félelemmel vannak
egybekapcsolva. Minden kényszerképzet annál nagyobb erővel
lép fel, mennél többször jön vissza és mennél jobban félnek
tőle.

Az emlékezet rendellenességei. Az érzéki és a szellemi emlé
kezetnek is lehetnek rendellenességei, hogy ha az emlékképek
visszaidézése kóros lassúsággal történik vagy hogy ha az új kép
zeteket azonnal elfelejtjük. Az agyvelőnek részleges megsérülése
emlékezeti zavarokat hozhat létre, így elfelejthetünk egyes szava
kat vagy az írást; egész multunk vagy annak egy része az em
lékezetből kieshetik.

Az érzéki törekvésnek is lehetnek rendellenességei. Egye
sekben az érzéki törekvés jelenségei kiesnek. A hisztériásoknál
az érzéki törekvések gyorsan változnak, a melankoliásoknál állan
dó nyomott hangulat uralkodik, a neuraszteniások és az epilep
sziások aggályosak, a mániában szenvedők és a részegek tulságos
jókedvűek. beszédesek és örökösen mozognak,

Gyakoriak az érzéki kényszerösztönök, amelyek ösztönszerű
vágyat ébresztenek erkölcstelen és megnem engedett dolgok
elvégzésére, káromkodásra, lopásra, gyújtogatásra. A részegesek
többször ellenállhatatlan ösztönt éreznek magukban az ivásra.
Ezek az ösztönök bizonyos kényszerrel lépnek fel, és az ilyen
kényszerösztön alatt álló embereknél a lelkiismeret egyideig hal
latja tiltakozó szavát, idővel azonban elnémul. Ilyenkor a kényszer
képzetek hatalma feltétlen és ilyenkor már nem is lehet meg a
szabadakarati elhatározás sem.

Ide tartoznak a törekvések perverz ösztönei, amikor egyesek
földet, férget vagy saját ürüléküket eszik meg és végül a sexualis
perverz hajlamok.

Itt felemlíthetők az érzelmi élet zavarai is, mint amilyenek
a lelki exaltácio, a hangulat rendellenes emelkedettsége és a lelki
depresszió, az állandóan csüggedt lelki állapot.

Az értelmi élet rendellenességei. Az érzéki élet zavarai
magukkal hozzák az értelmi élet zavarait is. Ilyen, amikor a
figyelem kórosan csökkent vagy kórosan fokozott. Az értelem
ilyenkor nem tud már helyes fogalmakat, itéleteket és következte
téseket alkotni, az érzékek csalódásait nem tudja helyesbíteni, a
tévedéseket nem tudja elkerülni és gondolatmenetét nem tudja
egyirányban továbbfűzni. Ha az értelmi élet zavara nagyfokú, akkor
az értelem helyes itélőképességernegszűnik és beáll az igazi elmebaj.

II '"
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Néha a figyelem oly szűkkőrű, hogy az értelem más irányú tevékeny
séget már nem is fejthet ki, miként az a hisztériásoknál előfordul.
Az értelmi élet zavarai kőzt gyakoriak a téveszmék, amelyek
olyan hatással vannak, mint a kényszerképzetek.

Az értelmi élet zavarai közt megemlítendő az öntudat
hasadás jelensége, amikor a lelki jelenségek egy csoportja ki
szakad az öntudat köréböl, de azért másik tudatként tovább él az
illető egyén elméjében. Igy ugyanabban az egyénben két "én"
élhet és egyik a másikról nem tud semmit. Az ilyen egyén cselekvé
seiben maga előtt idegen és cselekvései szabadakarat nélkül,
gépiesen mennek végbe.

Az akarat terén is előállhatnak beteges tünetek. Egyesek
nem tudnak akarni, mások meg beteges akarnokságban szenved
nek, minden komoly célkitüzés nélkül. Ide tartoznak a beteges
feltalálók, akik lehetetlen dolgokon törik fejüket, továbbá a kórosan
hazudozók, akik oly részletesen írják le hazudozásaikat, akár csak
azt maguk előtt látnák. Az akaratra az érzéki törekvések kényszer
ösztönei is hathatnak és így az akarati élet beteges tüneteit hozhat
ják létre. Néha az érzelmi élet és az érzéki törekvés jelenségei
teljesen hiányzanak. Néha az akarati élet szünetel és pedig vagy
időközönként,mint az epilepsziásoknál, a hiszteriásoknál, a neurasz
teniásoknál vagy végkép, mint a paralizisben szanvedöknél.

Az erkölcsi érzéketlenség (moral insanity) abban áll, hogy az illető, aki
nek szellemi élete egyébként józan, az erkölcsi életre vonatkozólag teljesen
érzéketlen. Az erkölcsi élet terén nincs helyes itélete és szabadakarata úgy,
hogya legnagyobb bűnöket a legkisebb lelkiismereti furdalás nélkül követi
el. Ezek a .Lombroso tipusú" született gonosztevők. Kétségtelenül egyeseknél,
akár örökletes, ákár szerzett hajlamok következtében, a szenvedélyek oly
erővel lépnek fel, hogy azoknak szinte lehetetlen ellenállani. Ezenkívül néha
oly nagyfokú értelmi és akarati gyengeség ís felléphet, hogy az erkölcsi cse
lekvéseknél nincs meg a szükséges megfontolás és szabadakarati elhatározás.
Tagadjuk azonban, hogy ez az érzéketlenség csakis az erkölcsi életre nézve
állana fel. Az ilyen érzéketlenség az elmehajosoknál fordul elő és akkor nem
csak az erkölcsi életre, hanem általában az egész szellemi életre nézve áll fenn.

2. Az elmebajok.

Az eddig felsorolt lelki betegségek rendesen nem lépnek fel
kűlőn-külőn, hanem csoportosan és így alkotják az összetett lelki
kórképeket, a tulajdonképeni elmebajokat. Az elmebajokban a szel
lemi élet nagyfokú zavarokat mutat fel.

Az elmebajok közül egyesek átmeneiieh. Ilyenek pl. az ideg
rendszer átmeneti mérgezési tünetei, amelyeket az éter, a kloro
form, a morfium és főkép az alkohol idéz elő. Az alkohol-rnér
gezéssel együttjáró lelkibetegségek. a képzelet zavarai, a halluci
nációk és az iIluziók, továbbá a szellemi képességek csökkenése
és eltompulása. A részeges ember erkölcsi értékelése lesüllyed,
akaratereje gyengül és öntudata elhomályosul. Végső állapota a
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delirium tremens, hallucinációs állapot, az értelmi tevékenység tel
jes kikapcsolásával és végül a halál.

Más elmebajok állandóak, ezek közül a legfontosabbak a
következők:

A neuraszténia, a fizikai vagy a szellemi túlságos megeröl
tetés, a mértéktelen élet vagy más okok álta I szerzett ideggvőn
geség, amely kórosan fokozódva elmebaj já válhat. Tünete a nagy
fokú ingerlékenység, a befolyásolhatóság, a kényszerképzetek, a
kételyek, a búskomorság, az akarat gyöngesége és határozatlansága:
ezért ezek erkölcsileg nem mindig beszámíthatók.

A degeneráltaknál a szellemi élet lefolyása egyébként nor
mális, de érzéki és szellemi hajlamaik, továbbá érzelmeik rend
ellenesek és így az akarati szabadság és az erkölcsi beszámítható
ság sem teljes. Gyakran perverz sexuális hajlamuak. Sokszor testi
és főkép koponya-alkati rendellenességeik vannak. Legtöbbször
örökletes baj.

A hisztéria a tünetekben rendkívül változatos, egyesíti ma
gában az összes elemi lelki betegségeket. s ezért állandó kóros
elmeállapottá is válhat. Tünetei a nagyfokú ingerlékenység, az ér
zékenység, az örökös változékonyság, a figyelem és az akarat hiá
nya. Nagyban befolyásolhatók, képzeteik és érzelmeik hatása alatt
állanak, amelyek igen sokszor hallucinációk és iIluziók alakjában
nyilvánulnak meg, sokszor kórosan hazudozók, színielők és csel
szővők. Eszméletüket sokszor elvesztik és görcsös rohamokba es
nek, elméjük néha elborul, gyakori a hallucinációs delirium, a ket
tős "én" jelenségével. A hisztéria enyhébb alakjánál a szabadaka
rat csökken; a nagyfokú hisztéria idővel teljes gyengeelméjűségbe
mehet át.

Újabb időben Freud az összes hisztériás jelenségeket sexuális
hajlamokkal akarta magyarázni. Ezt a véleményt azonban a leg
többen elvetik.

Az epilepszia, a nyavalyatörés vagy az eskór állandó elme
baj. Az epilepszia eszméletlenséggel kapcsolatos görcsrohamokkal
jár együtt. Az epilepsziás értelme elhomályosul, akarata elgyengül,
felette ingerlékeny, aggályos, érzelmi világa abnormális, a halluci
nációk hatalma alatt van, elméje többször rövid időre elborul. Az
epilepszia néha teljes elmezavarban végződik. Rendesen örökletes
elmebaj, néha azonban az agyvelő sérülése, a vérbaj, a nagyfokú
lelki megrázkódás, az iszákosság vagy ehhez hasonló okok is hoz
hatják létre. Az epilepsziasok jelentékeny része öröklés által terhelt.

Az ameneia vagy heveny elmezavar tartós lelki betegség,
amelyben az értelemnek nincs ítélőképessége, a valót nem tudja
megkülönböztetni a valótlanságtól. E lelki betegségben szenvedők
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gyakran melankolikusok, állandóan búskomorak, fájdalmas érzés
sel élik át életüket, ezek a szomorú gondolatok irányítják egész
szellemi életüket. Különféle foka lehet j enyhébb alakjánál a lelki
tevékenység lassú és lelki eltompultság lép fél, súlyosabb alakjá
nál azonban illuziók és dühöngő rohamok is felléphetnek. A me
lankolikusok rendesen ritkán gyógyul~ak ki teljesen, a búskomor
bántó hangulat rendesen megmarad. Orökletes baj és így egy csa
ládban többeknél is előfordulhat.

Máskor a heveny elmezavar mániás kényszerképzetekkel pá
rosulva jelenik meg. Az ilyen betegeknél legjellemzőbb tünet az
oknélküli jókedv, a gyors gondolattársítás és a kényszerképzetek
hatalma. Sokat beszélnek és sokat mozognak, Nagyobb fokban
teljes elmezavar állhat be, kiáltozásokkal, hallucinációkkal és dü
höngő kitörésekkel. Teljes mértékben ez is ritkán gyógyítható; ez
is örökletes baj lehet.

A téboly vagy paranoia oly elmebaj, ahol a téves eszmék
a szellemi életen feltétlenül uralkodnak és azt az értelem nem ké
pes megjavítani. A paranoiások téveszméinek kiindulópontja téves,
de a téveszmére felépített következtetések helyesek. Ezért igen
sok paranoiás elmebeteg a bíróság elé viszi téveszméjét ("pörlekedő"
elmezavar). Egyesek üldözési mániában szenvednek j ezek azt
hiszik, hogy üldözik és gyűlölik őket, mindenkiben ellenséget lát
nak és mindenütt rosszakaratú megjegyzéseket vélnek hallani. Mások
ismét nagyzási téveszmékben szenvednek, magukat királyoknak,
történelmi személyeknek, dúsgazdagoknak vagy isteneknek gondol
ják. Néha szellemi életük rendes lefolyásu, itéleteik normálisak,
csakhamar azonban ismét kényszereszméik uralma alá kerülnek.

A demencia vagy a bénulásos elmezavarban az értelem mű
ködése teljesen hiányzik, deliriumos képzetek azonban nincsenek.
Ennek az elmezavarnak is különböző fokai lehetnek. Igen gyakori
a serdiilési elmezavar (dementia praecox) amely 15-30 év között
lép fel. Oka rendesen a szervezet vérbajos fertőzése. Az ilyen be
tegek gyakran érzéketlenek, akaratuk gyenge, gondolkodás közben
azonnal elfáradnak, gondolatszövés közben hirtelen egyik gondo
latról a másikra ugranak át.

Az agylágyulás (dementia paralytica) nagyfokú elmebaj. Itt
a szellemi élet csaknem teljesen szünetel és csakis az állatias ösz
tönös élet van meg. Az agylágyulást az idegrendszer és főkép az
agyvelő pusztulása okozza, ennek pedig okozói a különféle vér
bajos fertőzések, amelyeknek hatásaként e szomorú baj sokszor
csak évek mulva jelenik meg.

Az idiotizmus vagy a hülyeség a szellemi élettel kapcsolatos
szervek fejletlensége következtében lép fel. Ez is sokszor örökle
tes baj és így mindjárt a születéstől kezdve van meg, főkép ha
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a szűlők vérrokonok, epilepsziások vagy iszákosak voltak. Néhol
a koponya eltorzulásával van egybekapcsolva, máshol meg a pajzs
mirigy túltengésével ez a cretinizmus j míg másutt a tobozmirigy
elpusztulásából származik.

IX. Az emberi lélek.
Az eddig tárgyaltak folyamán megvilágítottuk a lelki élet

jelenségeit, most pedig e jelenségek alapján következtetünk ezek
okának a léleknek belső természetére. A lelket ugyanis nem ön
magában, hanem csakis megnyilvánulásaiból, az általa létrehozott
életjelenségekből ismerhetjük meg.

Az embernek a testtől lényegesen különböző lelke van. Ez
a keresztény bölcselet sarktétele. Külön igazolni ezt nem kell,
mert ez világosan következik mindabból, amit eddig a lelki jelen
ségekről mondottunk. Az emberben ezt az anyagtól lényegesen
magasabb életelvet Ieltétélezi az ember tenyészeti, érzéki és szellemi
élete. A természetbölcselet igazolja, hogy a növényi és az érzéki
élet az anyagi erőkkel nem magyarázható és így úgy a tenyészeti,
mint az érzéki élet a testtől lényegesen különböző életelvet, lelket
tételez fel. Ugyanez áll az emberre nézve is, ahol már a tenyé
szeti és az érzéki élet feltételez az anyagnállényegesen magasabb
életelvet. Az embernél azonban a tenyészeti és az érzéki életen
kívül még szellemi élet is van. A szellemi élet az anyagtól csak
mint kűlső feltételtől függ, azt a lélek hozza létre, amely lénye
gesen magasabb tökéletességű, mint az anyag. Igazoltuk ugyanis,
hogya értelmi és az akarati jelenségek szellemi természetűek és
így a szellemi élet még inkább feltételezi a testtől lényegesen
kűlőnböző életelvet, a lelket.

A következőkben a keresztény bölcselet világánál ismertetjük
a lélek természetét igazolva az állagi. az egységes, a szellemi lel
ket. Ezekután megvilágítjuk a test és a lélek közt fennálló belső
egyesülést. Végül a lélek halhatatlanságának problémáját tárgyaljuk.

I. A lélek természete.

1. Az állagi lélek.

Az embernek van állagi lelke.

A keresztény bölcselet tanítása ezerint az embernek szubsz
tanciális, állagi lelke van, a lélek önmagában létező szellemi állag,"

*Az állag önmagában álló lény, amelynek nincs szüksége más lényre,
hogy abban rnint alanyban létczhessék.
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amely alapja és hordozója a lelki jelenségeknek. Ezt a józan
gondolkodású ember sohasem vonta kétségbe. Es mégis e világos
igazságot is sokan a bölcselők között tagadták.

Az ember lelkének állagi voltát tagadják mindenekelőtt a
materialisták, akik a lelket az anyaggal, annak erőivel és mozgá
saival azonosítják; a materializmusról könyvünk más helyén volt
bőven szó, Tagadják továbbá a lélek állagi voltát az aktualitás
elmélet hivei is. Ezek csak lelki jelenségeket engednek meg,
minden állandóan megmaradó állag nélkül és így ha el is fogad
ják névleg a lelket, azt a lelki aktusok, a lelki folyamatok összes
ségében oldják fel. Ez azonban végzetes tévédés ; a lélektan így
lélek nélkül marad meg, és a lélek tagadásával rnegszűnikminden
vallás lehetősége, sőt az egész erkölcsi világ is.

Az aktualista elmélet előfutára Cartésius volt, amikor a léleknek lénye
gét magába a tényleges gondolkodásba helyezte. Hume szerint a lélek a foly
tonos változásban és mozgásban levő érzetek összessége. Kant szerint mi a
tapasztalatok útján csakis a lelki aktusokat fogjuk fel és így a lélek szellemi
állagát igazolní nem tudjuk, azt csakis a praktikus értelem veszi fel.

Az ujabbkorú pszichológusok közül igen sokan védik az aktualitás
elméletét. "Fechner és Wundttal az a meggyőződésem, hogy az állagi léleknek
fogalma valószínűtlen, sőt lehetetlen." Paulsen Einleitung in Philosophie 144. 
"A metafizika és a teológia felveheti ugyan a szellemí lelket, de a lélektan
számára ez felesleges feltevés. A gondolat maga a gondolkodó alanya." W.
james. Psychology 203. - "A lélek az öntudat vetületében elvonult lelkí tünemé
mények összesegc."jadi Psychologie I. 38. - "A pszichologus nem fogadja el
a változhatatlan és a szellemi lélek feltevését. Az állandóan megmaradó dolgok
és állagok nem képezik se a fizikai, se a pszichológiai tudományok tárgyát.
Azt mondhatjuk, hogy a lélek a lelki jelenségek kötege. " Titchener, Textbook
of Psychologie 5 ~. "A lélek nem valami maradandó lény, amely megmaradna
akkor is, ha az eletjelenségektől azt elvonatkoztatjuk, hanem a lélek mindama
változatos élet összfoglalatja, amelyet arról állítunk." Ebbinghaus, Abrisz der
Psychologie 41.

Az ujabb időben sokan Locke és Hume nyomán egyszerűen tagadják
az állagot és a természet vílágában csakis jelenségeket, energiákat és hatásokat
engednek meg. Ezek természetesen a léleknek állagi voltát is tagadják. Ezek
ről az Ontologiában van bővebben szó.

Egyesek Locke és Hume téves állagi meghatározását alkalmazzák a
lélekre és így tagadják a lélek állagát. Szerintük a lelki jelenségek nem a
lélek járulékai és megnyilatkozásai, hanem önálló jelenségek, amelyeknek az
összessége az én; ezeket a jelenségeket a lélek állaga csak külsőkép hordozza,
miként pl. az asztal a rajta levő könyvet. Hasonlókép vélekedik Kant is. Ily
felfogás mellett felesleges az állagi lélek és a lélek előttünk örökké rejtve
marad, mert a lelket csakis a lelki jelenségek alapján ismerhetjük meg.

1. A lelki aktusok önmagában létező
alanyt tételeznek fel. A lelki aktusok

az érzetek, gondolatok és az akarat feltételeznek valami állagi
alanyt, mert önmagukban nem létezhetnek; lehetetlen, hogy gon
dolat legyen gondolkodó nélkül és akarás akaró alany nélkül.
A lelki aktusok alanya pedig nem lehet kizárólag a test, kell te
hát, hogy bennünk valami szellemi állag legyen.
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2. Az én tanúbizonysága. Az öntudat tanusága szerint a
mi énünk állag. Már pedig az én elsősorban a lelket öleli fel,
tehát a lélek állag.

A főtétel igazolása. Világosan felfogjuk az ént mint a jelen
legi és az elmult lelki jelenségek azonos alanyát. Már pedig ez
az alany csakis állag lehet, nem pedig a lelki jelenségek összes
sége. Ugyanis az én, az öntudat tanusága szerint, a lelki jelensé
geket létrehozó és azokat magábafogadó alany és így az énnek a
lelki aktusoktól különbözőnek kell lennie. Azonkívül azt is tapasz
taljuk, hogy az én állagát tekintve ugyanaz marad még akkor is,
amikor a lelki jelenségek változnak, ami nem volna lehetséges,
hogyha az ént a lelki jelenségek összességével azonosítanók.

Az altétel igazolása. A test, vagy semmikép, vagy legalább
is nem kizárólag a lelki jelenségek alanya, amit ellenfeleink sem
tagadnak, hacsak a materializmussal nem akarják magukat azono
sítani. Tehát az én elsősorban a lelket öleli fel.

3. A lelki élet különféle jelenségei csakis az állagi lélek
felvétélével érthetők meg. A szellemi megismerés felidézése csakis
a rég birt érzéki és gondolati emlékképekkel lehetséges. Ezek
pedig nem lehetnek kizárólag a testben, amely egymaga képtelen

. az érzéki és még bevésbbé az értelmi megismerésre; ezeknek
tehát az állaggal bíró lélekben kell lenniök. Még kevésbbé érthe
tők az eszmetársítások, ha nem íogadnók el azt a közös alanyt,
amelyben a kűlőnbőzö időben szerzett fogalmak egymásközt meg
határozott összefüggésben maradnak meg. Az állagi lélek elveté
sével lehetetlen értelmezni a visszaemlékezést, amellyel az elmult
lelki tüneményekre mint saját lelki jelenségeinkre emlékszünk
vissza. Minthogy ugyanis az érzéki jelenségek nemcsak a testben,
a szellemiek pedig semmikép sincsenek a testben, azért az állagi
lélek elvetésével nincs olyan alany, amely a jelenlegi és a rég
bírt .lelki jelenségek közös alanya volna. A lelki jelenségek közt
íennáló kölcsönhatás sem volna magyarázható az állagi lélek nél
kül j érthetetlen lenne miért indulnak meg egyes képzetekkel együtt
a nekik megfelelő akarati jelenségek, ha mind a kettő nem ugyan
abban az állagi lélekben van.

A bonyolultabb szellemi jelenségeket még kevésbbé magya
rázhatnók, ha tagadnők az állagi lelket. Nem volna lehetséges a
következtetés sem, ha a lélek nem egyesíthetné a íö-, az al- és
a zárótételt, még kevésbbé volna lehetséges valamely könyv össze
függő elolvasása, ha nem volna bennünk egy állandóan megmaradó
gondolkodó alany, hanem csak egymásután következő lelki jelen
ségek.

Végül ha elvetjük az állagi lelket, akkor lehetetlenné válik
az erkölcsi élet is. Az állagi lélek tagadásával elvész a lelki be
számíthatóság alanya, minthogy nincs meg már a vétket elkövető
alany, melyet büntetni vagy jutalmazni lehetne. Hiába való a ne
velés és a tanítás, ha nincs valami állandóan megmaradó alany,
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ahol a szerzett ismeretek és jó tulajdonságok megmaradnak. Ugy
szintén állagi lélek nélkül lehetetlen az erkölcsi világnak túlvilági
szentesítése, a túlvilági élet.

Az én mint a különféle lelki jelenségek
közös alanya jelenik meg előttünk.

Az én tehát a lelki jelenségekben megnyilatkozó szellemi állag.
Minthogy az érzéki aktusok alanya a test és a lélek, a szellemi
aktusoké pedig kizárólag a lélek, azért a teljes "én" magába
zárja a testet és a lelket.

Az én állandósága és azonossága. Az én járulékos válto
zásoknak van folytonosan alávetve, különféle ismeretek, érzelmek
hullámzanak örökké lelkünkben. Azért énünknek állandóan meg
maradó azonossága csakis annak állagára és pedig csakis a lélekre
vonatkozhatik. A ·lélek ugyanis, minthogy egyszerü és szellemi,
lényegében mindig azonos marad és ennek alapján állíthatjuk
énünknek azonosságát is. Ellenben a testekre nézve ez az azonos
ság már nem áll fenn. Testünk egyes részei ugyanis folytonosan
változnak és az orvostudomány megállapítása szerint testünk al
kotó elemei kb. hét évenkint teljesen kicserélödnek. és azért csak
annyiban védhető a test azonossága, amennyiben az egymásra
következő időközökben a megmaradó rész sokkal nagyobb, mint
az, amely megváltozott.

Az ujabbkorú filozófusok kinonfétekép akarják magyarázni az "ént".
Az ennek megnyilatkozása oly világos, hogy azt a pszichológusok közül senki
sem vonja kétségbe. A régiek ebben látták a mindenkor megmaradó szellemi
állagnak kézzelfogható bizonyítékát. Az ujabbkori bölcselők azonban a lelket
a lelki jelenségek összességében akarják feloldani, de igya megmaradó ént,
amelyet az öntudat oly világosan igazol, nem igen tudják magyarázni.

Hume aki a lelki jelenségek összességét egyszerű társílásnak veszí,
nem magyarázhatja meg az én azonosságát, amit ő maga is őszintén bevall.
Mások, mint james, azt állítják, hogya lelki élet egysége azáltal menthető
meg, hogy az egyik aktus az előbbit megismerve, azt bizonyos tekintetben
magáévá teszi. Ez azonban az öntudat tanúsága ellen szól, ugyanis ismereti
aktusaink nem zárják magukba az előbbieket, és különben is az én azonossága
nem pusztán a lelki jelenségek egységesitése és egymásbafüzése mellett, hanem
ezenfelül még amellett is tanuskodik hogy mindezek a lelki jelenségek egy ál
landóan megmaradó közös alanyban vannak meg. Mások az én egységét az öntu
dat által akarják magyarázni; az öntudat ugyanis az összes lelki jelenségekben
mindenütt előfordlll és így ez volna a lelki jelenségeket egységesítő kapocs.
Az öntudat azonban a lelki jelenségek változásai közepette nem mindig egy
formán élénk és azonos és így nem is lehet a lelki jelenségek ama azonos
alanya, amelyről énünk tanúskodik. Végül Ribot és Lehmann szerint az én
egysége a testben leli magyarázatát. Ez azonban lehetetlen, mert a test folyto
nosan változik és különbcn is ez a nézet nagyon hasonlít az anyagelvű
világnézethez.
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2. Az egységes lélek.

Az emberben egyetlen egy lélek van, amely a szellemi,
az érzéki és a tenyészeti élet alapja.

Ez a tétel azok ellen van, akik az emberben több lelket
vettek fel. Híres e tekintetben Plátó tanítása. Szerinte az ember
ben háromféle lélek van; az agyban a gondolkodó lélek, TÓ ;'o,i<JTt"-O",

a mellben a haragvó lélek, TÓ !fv,uowYt,;, amely a veszedelmeket há
rítja el és a hasüregben a vágyó lélek, TO th,!fV.u'iTt"-Ó,·, amely az élet
fennmaradásához szűkséges folyamatokat irányítja. Plátó szerint a
lélek képét a kocsi elé fogott és a hajtótól irányított két tüzes pa
ripa jelképezi; a két paripa a harag és a vágyó lelket, a hajtó
pedig a gondolkodó lelket érzékíti meg, a gyeplő a gondolkodó
lélek kezében van. Plátó e tanítását Philo is átvette. A régi sko
lasztikus bölcselők közül is egyesek háromféle lelket: tenyészetit,
érzőt és szellemit vettek fel; ezek közt különösen híres volt
Olivi Péter. A manicheusok az emberben jó és rossz lelket fogad
tak el. Az apollinaristák pedig külön érzéki és külön szellemi
lélek mellett szálltak síkra.

E téves tanokkal szemben a keresztény bölcselet azt tanítja,
hogy a lélekben az értelem ugyan kűlőnbséget tehet a tenyészeti,
az érzéki és a szellemi lélek között, a valóságban azonban az
embernek egy lelke van, amely a három életműködés alapja és
pedig olyképen, hogy a szellemi élet egyedül a lélekből, a tenyé
szeti és az érzéki élet pedig a testből és a lélekből indul ki. Ez
az Egyház tanítása is és erről írja IX. Pius, hogy ez a hitben
való eltévedés nélkül nem tagadható:

Magától értetődik, hogy minden embernek saját hi/ön egyéni lelke van.
A régi arab bölcselők szerint csak egy "világlélek" van és ez az egy világ
lélek van meg az összes emberekben. Hasonlóképen a monisták szcrint is az
egyes ernberek lelke ugyanannak az abszolut lénynek különféle megnyilatko
zási módja. Ez a tan azonban szöges ellentétben van öntudatunk ama tanu
bizonyságával. amely oly világosan amellett szól, hogy a mi lelkünk más lelké
től elkülönült és egyéni sajátunk, amely kizárólag csakis a rni lelki jelensége
inknek egyedüli alanya.

1. A tenyészeti, érzéki és szellemi
élet között olyan kölcsönös összefüg

gés és egymásrahatás áll fenn, hogy azt csakis az egységes lélek
kel tudjuk kielégitően magyarázni. a) A halálban együtt pusztul
el a tenyészeti, az érzéki és a szellemi élet. Ez pedig amellett
szól, hogy azok közös alapja a lélek, különben az egyik élet
pusztulásával nem semmisülne meg szűkségszerűen a többi is.
b) E háromféle élet között kölcsönös összefüggés figyelhető meg.

*IX. Pius ad Episc. Wratislav. 1860.
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A tenyészeti élet nemcsak a tenyészeti, hanem az érzéki élet
szerveit is fejleszti. Túltengés a tenyészeti életben pl. a túlságos
táplálkozásnál, gátlólag hat a szellemi életre. Viszont a szellemi
megerőltetés a testi egészséget is megrendítheti. a szomorúság el
veszi az étvágyat, undorító dolog képe hányásra ingerel stb. Már
pedig mindez kielégítöen csakis az egységes lélek felvételével
magyarázható; így lesz érthető az egységes célra való törekvés,
a kölcsönös támogatás és függés; természetes, hogy a véges erő
vel felruházott lélek ereje más irányban is csökken, ha az már
előzőleg bizonyos munkakörben túlságosan igénybe volt véve.
c) Különösen a szellemi és az érzéki élet között fennálló össze
függés csakis az egységes lélekkel értelmezhető helyesen. Az ér
telem az érzékek által szerzi meg a fogalmakat, amennyiben az
érzetek az értelmet a megfelelő fogalmak létrehozására késztetik.
A gondolatot is megfelelő képzet kiséri. Mindezek pedig feltéte
lezik az érzéki és a szellemi életnek közös alapját, az egységes
lelket. Azonkívül sokszor ellenkezést érzünk az érzéki és a szel
lemi vágyódás között, érzéki vágyódásunk irányulhat olyasmire,
amitől az akarat elfordul; ez az ellentétes vágyódás pedig nem
volna lehetséges, hogyha a vágyódás két különböző lélekben ját
szódnék le.

2. Világosan látjuk, hogy ugyanazon "én "sben peregnek le
a szellemi és az érzéki élet jelenségei. Azért mondjuk, én gon
dolkodom, én látok stb. Már pedig ez az egység feltételezi azt,
hogy a szellemi lélek egyuttal az érzéki életnek is az alanya. Ha
ugyanis az érzéki lélek különböznék a szellemitől, akkor a szellemi
és az érzéki élet jelenségei számára nem lehetne közös alanyt
megjelölni; nem lehetne ez, a feltevésből kifolyólag, a lélek és
nem lehetne ez a test sem, mert ez nem lehet a szellemi élet
jelenségeinek a színhelye. Tehát ugyanaz a lélek úgy a szellemi,
mint az érzéki élet jelenségeinek az alanya.

3. A szellemi lélek.

Az emberi lélek szellemi állag.

A szellemi lény olyan állag, amely a testek tökéletességének
színvonalát lényegesen felülmúlja, amely tehát nem anyag és az
anyagtól nem is függ.

A szellemi állag először is nem anyag, azaz nem áll a tér
ben kíterjedt részekből, hanem egyszerü. A szellemiséghez azon
ban ez magában véve nem elegendő, mert az állatok lelke is egyes
bölcselők szerint egyszerü, de azért mégsem szellemi. A további
feltétel az, hogy a szellemi állag létezésében és működésében is
az anyagtól független legyen. A létben való függetlenség azt kívánja,
hogy az anyag nélkül is létezhessék. A létben való függetlenség
gel együtt jár a működésben való függetlenség is, mert a lét és a
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műkődés egymással szoros összefüggésben levő, viszonylagos fogal
mak. Eszerint tehát a szellemi állag az ő szellemi müködéseiben,
az értelem és az akarat jelenségeiben, az anyagtól független.

Mikor így a szellemi állagnak az anyagtól való függetlensé
gét védjük, csakis az anyagtól való belső függést zárjuk ki, amely
nél az anyag mint a jelenségek részleges létrehozó oka szerepel.
A külső függést, amely az anyagot mint feltételt elfogadja, nem
vetjük el; csakugyan a lélek az agyvelőtől így kűlsöleg függ. Azon
kívül az sem szűkséges, hogy a léleknek minden működése az
anyagtól belsőleg független legyen, elegendő, ha csak egyes működé
sei ben, jellegzetes szellemi tevékenységében, az értelem és az akarat
jelenségeiben megvan ez a függetlenség. A lélek a szellemi műkő
désben az anyagtól csak kűlsöleg függ, ellenben az érzéki és a
tenyészeti élet jelenségeinél belsőleg, amennyiben azoknak részle
ges létrehozó oka az anyag is.

Az itt szővegezett tétel ellenfelei először is a materialisták,
akikről más helyen már volt szó, továbbá azok is, akik szerint a
testtől illetve az idegrendszertől függetlenül létező lelki élet egyál
talán lehetetlen.

Tételünk azonban nem akarja Plátó és Cartésius szélsőséges, a testet
és a lelket túlságosan szétválasztó tanát védeni. Még kevésbbé helyeseljük
Berkeley, Schopenhauer és követőinek felfogását, amely a dolgokat tisztán
szellemileg fogja fel és az anyagi világ létezését tagadva, a világot is a szellem
megjelenési módjának tekinti. .

A régi ferences iskola Bonaventurával és Scottal azt tanította, hogy a
lélek nem ugyan térbelileg kiterjedt részekből, de mégis két lényeges részből,
egy meghatározhatatlan anyagból és egy meghatározó formából áll. Ennek a
különálló véleménynek azonban semmi érve sincs, úgy, hogy azt még a ferences
iskola is már a XVI. századtól kezdve elvetette.

1. A léleknek az értelem által kifejtett
tevékenysége szellemi. Ha pedig a lélek

tevékenysége szellemi, akkor a léleknek önmagában is szelleminek
kell lennie, mert a lét és a tevékenység viszonylagos fogalmak.
A lélek tehát szellemi állag.

Az előtétel igazolása. aj A szellemi müködésben különösen
szembetünő az önálló, spontán tevékenység. Az értelem a kívül
ről jövő benyomásoktól nincs úgy meghatározva, hogy az érzetek
keretein túl ne mehetne. Az értelem sok mindentől elvonatkoztat
hat, a fogalmakból itéletet alkothat, visszagondolhat a multra és
beletekinthet a jövőbe. Az értelemnek elvont fogalmai vannak,
mint pl. a jóság, amelyek nem adhatók vissza érzéki képekkel;
továbbá az általános fogalmak a tér és az idő viszonyai felett áll
nak; gondolatainkkal a szellemi, az erkölcsi és a vallásos világba
emelkedhetünk fel. Már pedig ilyen tevékenységgel bíró állag nem
lehet anyagi, amely mint az állatoknál látjuk, a kűlsö behatások
folytán szűkségszerüen bizonyos irányban van meghatározva.
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b) A lélek minden létezőt megismerhet. Egyetlen gondolattal át
ölelheti az egész világot; számára nincs térbeli határ. Pillanat alatt
áthalad a világmindenség szédületes méretein, sőt azokon túl is,
a valóságos tér határain túl is elszállhat a lehetőségek birodalmába.
Már pedig ilyen bizonyos tekintetben végtelen megismerési tehet
ség a szükös keretek közé zárt anyag tökéletességet messze felül
múlja és így az anyag nem is lehet az ő létrehozó oka.

2. A léleknek az akarat által kifejtett működése szellemi,
azaz annak létrehozásában az anyag nem szerepel. Tehát a lélek
is szellemi.

Az előtétel igazolása, a) Az akarat érzékfeletti és szellemi
javakat kívánhat meg, mint aminő az Isten, az erény stb. Sőt sok
szor az akarat az érzéki javakat megveti és azoknál többre becsüli
a szellemieket. Már pedig az ilyen érzékfeletti javakra irányuló
törekvés nem származhatik az anyagi világból, amely csakis az
anyagi és az érzéki javak után törekedhetik. - 1:» Az anyagi
vagy az anyagtól belsőleg függő állag alá van vetve a tehetetlen
ség törvényének és ezért az anyagot jellemző tulajdonságoknak a
léleknél is meg kell lenniök, és ezért ez csakis akkor és csakis
olyan mértékben fejthetne ki hatást, amily mértékben arra indítást
nyert. Már pedig a lélek az akaratot tekintve szabad és így nincs
alávetve e törvénynek, tehát a lélek sem anyag, sem pedig az
anyagtól belsőleg nem függ, hanem szellemi állag.

3. A lélek a testtől való elválás után nem pusztul el, hanem
halhatatlan, a halál után tovább él és szellemi műkődésre képes.
Már pedig a test nélkül is létezhető és működésre képes léleknek
szűkségkép szellemi állagnak kell lennie.

II. A test és a lélek egyesülése.

1. A keresztény bölcselet álláspontja.

A test és a lélek egyesülése a keresztény bölcselet egyik
legnehezebb és legjobban vitatott problémája. PIátó a test és a
lélek között csak járulékos egyesülést fogadott el. Szerinte a lélek
a testben mint börtönben lakik és a lélek úgy irányítja a test
működését, mint a kormányos a hajót. Plátónak e tana sok száza
don át különböző alakban vetődött fel a bölcseleti iskolákban.
Aristoteles és az ő nyomán a skolasztikus bölcselők a test és a
lélek lényeges egyesülését tanították. Az ujabbkori bölcseletben
Cartésius a szélsőséges dualista álláspontot védte és azt hirdette,
hogy a test és a lélek csak külső hatásokkal hatnak egymásra.
Ezen az uton tovább haladva Malebranche az okkazionalista,
Leibnitz és Spinoza a parallelizmus elméletét állították fel.
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Az ujabbkori pszichologusok általában elfogadják a test és
a lélek közti kűlőnbséget, de a test és a lélek egyesülésére nézve
különfélekép vélekednek. A legtöbben a pszichofizikai paralleliz
must védik; ezek rendesen a lelket az egymást követő lelki jelen
ségek összességében oldják föl, a lelki és a testi jelenségek között
csak párhuzamot, parallelizmust állítanak fel. Mások megengedik
a test és a lélek között a kölcsönhatást, ezt azonban kűlső hatás
sal magyarázzák, a lélek hat a testre és azt irányítja és viszont
a test is a lélekben érzetet vált ki.

Ezekkel a téves elméletekkel szemben a keresztény bölcselet
százados tanítása, hogya test és a lélek közölt lényegi és állagi
egyesülés van.

A test és a lélek között állagi és lényegi egyesülés
van.

A keresztény bölcselet szerini a test és a lélek új á llaggá ,
emberré egyesül. A test és a lélek külön-külön egymagában véve
nem tökéletes állag (substantia incompleta) egyesűlésűk által azon
ban kölcsönösen tökéletesednek és az egyesülés által új állag és
új természet jön létre, amely az új működéseknek lesz az alanya:

A test és a lélek között állagi egyesülés van. Az egyesülés
az egész állag szerint történik és nemcsak járulékosan, amennyi
ben a test és a lélek egy helyen van, és nem pusztán csak dina
mikusan, erőhatás-kifejtéssel, amennyiben a test a lélekre hat és
viszont a lélek a testre. A keresztény bölcselet szerint továbbá a
test és a lélek egymással belső lényeg szerint egyesülnek; ez az
egyesülés úgy a testre, mint a lélekre nézve lényeges. Az egye
sülés folytán új, osztatlan állag, t. i. ember jön létre. Az új állag
új erőknek lesz az alanya, amelyek nemcsak a testben és a lélek
ben, hanem mindkettőben,azaz az élő testben gyökereznek. Ezek
a tényészeti és az érzéki életerők az élő testből, míg a szellemi
életerők csakis a lélekből származnak.

1. A lélek és a test úgy egyesül,
hogy a test és a lélek közös alanya

lesz ugyanazoknak az életműködéseknek. Már pedig az életműkö
dések közös alanya szűkségkép egy állag és egy természet.

A föltétel igazolása. Az érzéki élet jelenségeinek létrehozó ala
nya a lélek és a test; ugyanez áll a tenyészeti élet jelenségeire is, ezek
egyrészt kémiai és fizikai változásokból és mozgásokból állanak és
így azokat a test hozza létre, de másrészt, minthogy egyuttal élet
niüködések is, azért lényegesen tökéletesebbek a puszta anyagi
elváltozásoknál és ezért az anyagnál magasabb életelvet tételeznek
fel.

*A természet maga az állag, amennyiben az a jellegzetes működések
alanya.
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2. Öntudatunk világos tanusága szerint ami énünk egységes
állag és természet. Már pedig az én a testből és a lélekből tevő
dik össze, tehát a test és a lélek egységes állaggá és természetté
egyesül.

Az altétel igazolása. Azt mondjuk: én gondolkodom, fejem
fáj, érzem a fáradságot. A gondolkodás a lélekben, a többi élet
niüködések a lélekben és a testben vannak. Minthogy pedig ezek
nek az életjelenségeknek az alanya az én, világos, hogy az én úgy
a testet, mint a lelket, mint egységes állaget és természetet öleli
fel.

3. Ha a test és a lélek nem egyesülnének lényegileg és álla
gilag, akkor nem tudnók megérteni azt a kölcsönhatást, ami a test
és a lélek között kétségkívül fennáll. Akkor ugyanis csakis külső
behatással hathatnánk egymásra, ami azonban nem fogadható el.

Az altétel igazolása. A külső behatás már előzetesen felté
telezi a test és a lélek között a lényeges egyesülést, különben nem
érthetnők meg, miért van a test és a lélek között ilyen állandóan
és folytonosan megmaradó egyesülés. Ha csak külső egyesülést
vennénk fel, akkor nem értenők meg a léleknek a testre és a
testnek a lélekre gyakorolt állandó hatását. Ha pedig feltételezzük
a test és a lélek között a lényegi és állagi egyesülést, akkor mindez
természetes, megértjük miért van az, hogy ha a lélek vagy a test
ben valami változás áll be, miért nyilvánul meg az a másikban is,
megértjük, hogya tenyészeti és az érzéki élet jelenségei miért
hatnak a lelkekre és viszont a lelki élet jelenségei miért hozhat
nak létre a testben, az agyban vagy a szívben íizológiai elváltozá
sokat.

A test és a lélek nemcsak egy állaggá, hanem egy személlyé
is egyesül. Ha az emberi állag illetve az emberi természet egyéni
és önmagában befejezett, akkor az szűkségképen egyúttal személyt
is alkot. Ezért mondhatjuk, hogy a test és a lélek egy személyt,
egy ént alkot.

A személy az emberi működések utolsó alanya. Ezért az
emberi személynek tulajdonítjuk nemcsak a testet és a lelket, ha
nem az összes életműködéseket, a szellemieket, az érzékieket és
tenyészetieket. Mindezeknek az életmüködéseknek és a az
egyéb emberi tulajdonságoknak utolsó alanyául az emberi
személyt jelöljük meg.

A lélek a testnek szubsztanciális formája.

A szubsztanciális forma az anyagot meghatározó állag, amely
vele egyesülve azt a lét bizonyos fokán befejezetté teszi és így
létezését valóra váltja. A forma magában véve nem befejezett és
így külön nem is létezhetik. A forma adja meg a test jellegzetes
létét és tulajdonságait.

A lélek a test szubsztanciális formája, mert a testtel belső-
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leg egyesülve, új állagot, azaz embert alkot. A lélek az ember
jellegzetes tulajdonságainak forrása. A szellemi élet forrása egy
magában a lélek. Ellenben a tenyészeti és az érzéki életerők az
élő testből, a testből és a lélekből származnak. Bár így e jelensé
gek a testből és a lélekből származnak, mégis helyesen mondjuk,
hogy ezeknek az életjelenségeknek forrása elsősorban a lélek,
mert a lélek adja meg a test, az anyag életét is. Ha a lélek a
testtől elválik, akkor a tenyészeti és az érzéki élet a testtől el
vált lélekben csak képességileg van meg, ha azonban a lélek a
testtel ismét egyesül, akkor ismét forrása lesz ezeknek az életerőknek.

A szubsztancíális forma az anyaggal
lényegileg egyesül, annak új állagi létet

adva. Már pedig ilyen a lélek a testhez viszonyítva, miként azt
előbb igazoltuk. A lélek a testtel egységes állaggá egyesül és pe
dig olyképen, hogy a lélek a meghatározó rész, az emberi élet
és a jellegzetes emberi tulajdonságok forrása.

Eszerint tehát a lélek egész természete szerint a testtel való
egyesülésre van teremtve és rendelve. Magában tökéletlen, az
életerőket csak képességileg bírja, ezek teljességükben csakis a
testtel való egyesülés után bontakozhatnak ki.

A keresztény bölcseleti iskolák általá
nosan elfogadott tana, hogya lélek az

emberi test szubsztanciális formája. Ez a tan magában véve azon
ban semmiképen sem érinti a test szerkezetének sokat vitatott
problémáját, amelyben a keresztény bölcselők is különfélekép
vélekednek.

Mindenekelőtt el kell fogadni az atomelméletei. amely szerint
minden test molekulákból, atomokból, illetve elektronokból épül
fel. Ami most ezeknek az utolsó alkatrészeknek a lélekkel való
egyesülését illeti, erre nézve főkép két vélemény van; ez a szabad el
gondolás tárgya.

1. A bölcseleti atomelmélet azt állítja, hogy az utolsó alkat
részek : az atomok, illetve az elektronok a térben kiterjedtek, belső
erőkkel vannak felruházva, térbeli elrendezésüket és mozgásukat
szigorú törvényszerüség szabályozza; nem állanak matéria primából
és formából, hanem lényegüket tekintve egyszerüek. Az emberi
testben az atomok illetve az elektronok megmaradnak és ezekkel,
illetve ezeknek új alakulataival, a vegyűletekkel. egyesül a lélek.

2. A peripatetikus elmélet azt tanítja, hogy a testek az ős
anyagból: a matéria primából és a szubsztancíális formából állanak.
Az emberi testre vonatkozólag a peripatetikus elmélet kétféleké
pen védhető.

a) Egyesek szerint az emberi testben több forma van. Az
atomoknak és a kémiai vegyületeknek (szénhidrát, fehérje, zsír)
megvan a saját formájuk és ezekkel egyesül az életet adó lélek.
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Ide sorozandó a régi skottista elmélet is, amely az emberi
testben felvett egy alacsonyabbrendü formát, a test formáját (forma
corporeitatis), amely a testnek a testi szervezettséget adja meg és
ehhez jött a magasabbrendű forma, a testnek életet adó lélek.

b) A skolasztikus bölcselők közül mások sz. Tamással az
emberi testben csak egy formát vesznek fel t. i. a lelket és ez
adja a matéria primának az emberi testet jellemző tulajdonságo
kat, nemcsak az emberi test szervezettségét, hanem az életet is ;
ezt a lélek, mint mondják, azért adhatja meg, mert a lélek az
alantasabb formák tökéletességet is magában foglalja.

Sokkal valászinűbb az első vélemény, mely az élőlényben több formát
vesz fel.

Mindenekelőtt nem áll fenn az érvelés, hogy ha az emberben több
forma lenne, akkor a lélek többé nem lehetne szubsztanciális forma, mert
már a test előzőleg is jellegzetes tulajdonságokkal bir. Minthogy azonban e
jellegzetes tulajdonságok csakis a testi szervezettségre vonatkoznak, azért a
lélek ebben az esetben is az emberi test szubsztanciális formája, mert az élő
ember jellemző tulajdonságainak forrása a lélek. Az egy formát védő tannak
legnagyobb nehézsége az, hogy nem tudja megjelölni az okot, amely az élő
lény pusztulása után az elemek formáit ujonnan létrehozná; ugyanis az össze
tett test szétesésénél ugyanazok az elemek jönnek elő, amelyek azt alkották,
és pedig ugyanabban az arányszám ban, amelyben azokat az élőlény felvette.
A régiek érezve a nehézség teljes súlyát, ilyenkor az égi testek beavatkozásá
hoz folyamodtak, amivel eléggé igazolták elméletük tarthatatlanságát.

Jelenleg a fizikai és kémiai kutatások azt mutatják, hogy az élőlényben
megmaradnak az elemek tulajdonságai és ennek következtében megmaradnak
a formák is. Megmarad az atomsúly, a kémiai vegyérték és a molekulasúly,
végül a röntgen-sugarak az élőlényben levö elemek jellegzetes szinképcit adják.

A több formát védő tant sz. Tamás előtt csaknem mindenütt általánosan
elfogadták. Később azonban sz. Tamás tekintélye folytán a domonkos rendben
és később a többi bölcseleti iskolában is ez lett az általánosabban elfogadott
tan, de azért mindig voltak sokan, akik védték a több formák tanát.

A viennei zsinat tanítása szerint a szellemi
Az Egyház tanítása a lesi és a lélek önmaga által és egész lényege szerint

lélek egyesüléséröl. az emberi lest formája. A zsinat azonban
csakis Olivi téves tanait akarta evvel elitélni.

Olivi ugyanis azt tanította, hogy az emberben háromféle lélek van: tenyészeti,
érzéki és szellemi. Ezeknek egyesülése a testtel csak külső erővel, külső,
erőtani hatással, dinamikus rnódon történik és pedig úgy, hogya lélek a
testtel csakis a tenyészeti és az érzéki lélek közvetitésével egyesül. Ezzel
szemben az Egyház tanítása, hogya lélek önmaga által - és nem pedig csak a
tenyészeti és az érzéki lélek közvetítésével - a test formája, továbbá, hogy a
lélek egész állaga és lényege szerint és nem pedig csak esetleges külső, erő
tani hatáskifejtés által egyesül a testtel. Eszerint tehát a zsinat csakis az
egységes emberi 1~lket és annak a testtel való helyes egyesülését akarta pon
tosan körvonalazni, de nem volt szándékában az emberi test szerkezetéröl nyi
latkozni, vajjon az az atom-vagy a peripatetikus elmélet szerint van-e felépitve.
Ez a kérdés jelenleg is szabad elgondolás tárgya.

A lélek az egész testben és annak minden részében
van.

Minthogy alélek a testtel egyesülve van, felmerül a kérdés,
hogy alélek a testnek melyih részében van. A lélek a test min-
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den részében van, és pedig az egész lélek van jelen mindenütt
az egész testben éppúgy, mint annak rnindenegyes részében.
Azonban a lélek a test nem minden részében fejti ki teljes műkö
dését, hanem csakis ott, ahol ezeknek az életmüködéseknek meg
felelő szervezettség van; így pl. az érzés csak az idegekben van.

A léleknek e jelenléte azonban csakis a testnek ama részei
re áll, amelyek a lélekkel szoros élettani egységet alkotnak (par
tes primariae), mint aminők az idegek, az izmok, a csontok stb.
Ez azonban nem áll a test ama részeire, amelyek vagy nem élnek,
mint a nyál, a könny stb. vagy legalább is az életelvvel lazább
élettani egységben vannak (partes secundariae).

Az ujabb pszichológusok a lélek székhelyének az agyvelőt
jelölik meg. Ezek rendszerint csak az agyban lejátszódó lelki
jelenségeket és az önkéntelen mozgások felidézését tulajdonítják
a léleknek, sőt igen sokszor a lelket az agyban lejátszódó lelki
jelenségek összeségének tekintik.

A régi görög bölcselők közül egyesek a léleknek helyét a fejben, mások
a szívben, ismét mások a vérben gondolták. Cartesius a lélek székhelyéül az
agyvelő tobozmirigyét vette fel.

A lélek ott van, ahol a testtel mint
annak létet adó formája egyesülve

van. Már pedig ez az egész testben van, mert az egész testben
és annak minden részében van érzéki vagy legalább is tenyészeti
élet. A test csaknem minden részében vannak érzetek, mint ami
nők a tapintás-, a nyomás-, a hőérzetek, amelyek szűkségkép
feltételezik a lelket. Továbbá a test minden részében állandóan
folyik az anyagcsere, ami szintén feltételezi a lelket. A lélek tehát
az egész testben van jelen.

Ahol pedig a lélek jelen van, ott egészen van jelen, minthogy
a lélek részekkel nem bíró, egyszerü, szellemi állag. A lélek tehát
az egész testben és annak minden részében egészen van jelen.

A lélekkel a testnek ama részei vannak
egyesülve, amelyek vele szoros egy
séget alkotnak.

1. Kétségkívül a lélekkel nincsenek egyesülve a nyál, a gyo
mornedv, az epe, a bélben levő táplálék, a széndioxid és az oxi
gén, mert ezekben élet nincsen. Különben is felette nehéz pontosan
megállapítani a határt, hogy voltaképen hol kezdődik az áthasoní
tással kapcsolatban a már felvett tápláléknak egyesülése a lélekkel.

2. Sokat vitatkoztak azon, vajjon a vér a lélekkel belső
egyesülésben van-e. Egyesek ezt tagadják, mások pedig védik.

A vér két részből áll. A táplálékot magában foglaló vérplaz
mából, továbbá a vörös és a fehér vérsejtekből. A vörös vérsej
tekben figyelhetők meg az életjelenségek. A vörös vérsejtek az
anyagcsere és a lélekzési folyamatok közvetítői, ezek viszik el a
szövetekbe a tápláló anyagokat és az oxigént, ezek szállítják el
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onnan a széndioxidot és az életfolyamatoknál keletkezett bomlási
termékeket. A lélekkel való egyesülés tehát csakis a vörös vérsej
tekre tehető fel, de itt is helyesebb a tagadó vélemény. Ugyanis
a vér és a vérsejtek nincsenek belsö egyesülésben a szervezet
többi részével. Nincs is szűkség erre a belső egyesülésre, mert a
vérben megfígyelhető életjelenségek elegendőképen magyarázhatók
a lélek irányítása alatt álló fizikai és kémiai erőkkel. Ezek a ké
miai és fizikai erők egy ideig a halál után is megmaradhatnak
és ez magyarázhatja meg, hogy a hullán miért nőhet tovább egy
ideig még a haj és a körőm,

Ugyszintén elegendő ha azt mondjuk, hogyahajnál, a kö
romnél és a szakállnál csak a gyökér van egyesülve a lélekkel,
míg a többi rész a lélekkel közvetlenül nem egyesül.

2. A téves elméletek.

A test és a lélek egyesülését magyarázó téves elméletek két
csoportba oszthatók: az egyelvű monista, és a téves kételvű, dualista
elméletekre.

A monísla elméletek. A monizmus tagadja, hogya test és
a lélek egymástól kűlönbözö állagok.

Téves dualista elméletek.

Három alakja ismeretes:
A szellemi monizmus szerint csak a lélek létezik, a test pe

dig csakis a képzelet világában van meg, az anyagi világ csak
képzeletünk vetülete. Ez az elmélet azonban kétségtelenül helytelen,
mert az úgy a belső, mint a külső tapasztalatnak ellentmond; úgy
öntudatunk, mint pedig érzékeink világosan tanuskodnak amellett,
hogy úgy saját testünk, mint a kűlvilág a valóságban létezik.

Az anyagelvű mon izmus szerint csak anyag létezik, a lelki
élet jelenségei végelemzésben csak anyagi elváltozások. Ezt az
anyagelvű materialista világnézetet a könyv más helyén már meg
cáfoltuk.

A panteista monizmus szerint a test és a lélek ugyanannak
az abszolut lénynek kétféle megnyilatkozási módja, Erről a ter
mészetbölcseletben van bővebben szó.

A másik csoportba a téves kételvű,
dualista elméletek tartoznak. Ezek el

fogadják ugyan, hogy a test és a lélek egymástól különböznek, de
nem engedik meg azoknak lényegi és állagi egyesülését.

A puszta jelenlét elmélete szerint a test és a lélek ugyanazon
a helyen van, de minden igazi belső egyesülés nélkül.

Ide tartozik Malebranche elmélete, amely azt tanítja, hogy az lsten köz
vetlenül hozza létre a testi és a lelki élet jelenségeit, mint ő mondotta: "alkal
milag" "occasionaliter" azaz, amikor a testben elváltozás történik, avval az
alkalommal hozza létre az lsten is a lélekben a lelki jelenségeket. (Okkazio
nalista elmélet.)



181

A pszichofizikai parallelizmus szerint a testi és a lelki jelenségek
egymástól különböznek, egymással összhangban és párhuzamosan
peregnek le, anélkül azonban, hogy a kettő között okozati össze
függés, kölcsönhatás állana fenn. Ez az elmélet a modern lélekbu
várok között meglehetősen gyakori.

Hasonló elméletet vallott a régi időben Leibni/z. Szerinte a testben és
a lélekben harmonikusan lejátszódó jelenségek okai az lsten, aki ezt az össz
hangot már kezdettől fogva, a világ teremtésekor, teremtette meg a természet
világában. (Előre megállapított összhang, harmonia praestabilita-elmélet).

Az átható, külső hatás elmélet szerint a test és a lélek hatnak
ugyan egymásra, de nem lényegi egyesülés által, hanem külső ha
tás által, amennyiben a test a lélekre ingerként hat és viszont a
lélek is mozgatja a testet, illetve a testben levő fizikai és kémiai
erőket. Ennek az elméletnek is sok híve van a mai pszichológusok
sorában.

A pszichofizikai parallelizmus tarthatatlan.

A pszichofizikai parallelizmus szerint a testi és a lelki jelen
ségek egymás mellett párhuzamosan futnak le azonban minden
kölcsönhatás, okozati összefüggés nélkül. Ennek az elméletnek vé
dői az állagi lelket rendesen nem fogadják el, hanem azt az egy
másutáni lelki jelenségekben oldják fel. Eszerint tehát az ember
ben a jelenségeknek két sorozata, a testi és a lelki jelenségek
sorozata van; a soron belül az egyik jelenség oka a másiknak,
de a láncolat között nincsen pszichofizikai, oksági összefüggés.

A pszichofizikai parallelizmusnak több alakja ismeretes. Sok
szor a lényegében panteista, amikor azt állítja, hogy a testi és a
lelki jelenségek voltaképen ugyanannak az abszolut lénynek kű
lőnféle megnyilatkozásai; a kűlsö megnyilatkozások a testi, a belső
megnyilatkozások a lelki jelenségek. Ennek a panteista irányzatnak
megalapítója Spinoza, szerinte a test és a lélek, a kiterjedés és a
gondolkodás, az abszolut lény csupán különböző megnyilatkozási
módjai, a kettő között kölcsönhatás nincsen, a lélek a testet nem
hozhatja mozgásba és viszont a test sem hathat a lélekre és nem
válthat ki benne gondolkodást.

A modern bölcselők közül sokan a szellemi monizmust vé
dik azt állítva, hogy csak a lelki jelenségek léteznek a valóságban,
míg a testi jelenségek érzékeink szemléletében megjelenő látszatok.

Mások ismét az anyagelvű materialista monizrnust védik és
ezek a lelki jelenségeket az anyag sajátos megnyilvánulási mód
jának tekintik.

A pszichofizikai parallelizmus gyakori az újabbkori pszichológusoknál
és azt különfélekép szokták leírni. "A lélek és a test ugyanannak a valóság
nak más és más arculata. Egymásra nem hathatnak. mert egymástól nincsenek
különválasztva és egymástól nem függetlenek. Epp azért, amikor a valóságnak
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e mindkét arculata megjelenik, az egyiknek változásával együttjár a másiknak
változása is." Titchener, Textbook of Psychology ~ 4.•A fizikai és a pszichi
kai sorozat tagjai egymás mellett folynak le anelkül, hogy közöttük okozati
összefüggés lenne és mégis harmonikus összefüggés van közöttük, egymással
párhuzamosan futnak le, mert a valóságban belső természetüket tekintve
azonosak." Ebbinghaus, Abriss der Psychologie 46.

A pszichofizikai parallelizmus tagadja
az állagi lelket; ezt azonban a pszicho

lógia más helyén világosan bebizonyítottuk. Tagadja továbbá a
test és a lélek közt fennálló kölcsönhatást. Igy ellene mond a
tapasztalatnak, mely világosan amellett szól, hogy kezünket akara
tunkkal mozgásba hozhatjuk és hogy a testi ingerek a lélekben
megfelelő lelki jelenséget válthatnak ki. Ebben az elméletben ért
hetetlen a testi és a lelki jelenségek közt fennálló tőkéletes pár
huzam és összhang. Lehetetlen azt mondani, hogy a lelki és a
testi jelenségek ugyanannak az abszolut lénynek különböző meg
nyilatkozásai; a panteizmus ez ellenmondásait bővebben a természet
bölcselet tárgyalja. Ennek az elméletnek ellenmond az egész élet,
azért írunk, mert kezünk mozgását a gondolat és az akarat irányítja,
és lehetetlen azt mondani, hogy e fizikai cselekvések tisztán csak
fizikai okokból származnak minden lelki hatás nélkül. Ebben az
elméletben itéleteink nem a logika, hanem a rnozgás törvényei
szerint alakulnának ki. Az erkölcsi világ törvényei sem hathatná
nak reánk és így az élet minden vonalán a legszélsöbb materialista
világnézetnek kellene érvényre jutnia.

A parallelizmus szcrint a lélek azért nem hathat a testre, mert különben
a lélek e hatása következtében az energiák mennyisége növekednék és így
az energiák átlandoságának törvényét fel kellene adni. - Az energiák állandó
ságának törvénye csakis a szervetlen világban, a fizikai és kémiai energiák
átalakulásánál nyert igazolást. Ujabban Atwater és Rubner kisértetei folytán
kiterjesztették e törvényt még a tenyészeti élet folyamatai ra is. A táplálék
által kívülről felvett energia egyenértékű avval a hő-energiával, amelyet a
szervezet vagy magába felvesz, vagy magából ismét lead. E megállapításokból
azt következtetik, hogy a nevezett törvény az érzéki élet folyamatai ra is fenn
áll. Ez pedig azért lehetséges, mert a lélek csak irányítja az energiák átalakulá
sait, az élettani céloknak megfelelően, ez az irányítás pedig meglehet energia
többlet nélkül is. A léleknek a hatása a testre nem veszélyezteti az energiák
állandóságának törvényét.

Az átható külső hatás elmélete sem fogadható el.

A külső hatás elmélete szerint a test és a lélek csak kűlsőleg
dinamikus módon van egyesülve azáltal, hogy azok egymásra külső
kép hatnak. Ezt az elméletet főkép azok védik, akik a test és a
lélek közt fennálló kölcsönhatást elfogadják, a lélek állagi voltát
is védik, de a testet és a lelket önmagukban befejezett tökéletes
állagnak tekintik. Plátó is csak ilyen külső egyesülést vett fel, azt
tanítva, hogy a lélek a testet úgy irányítja, mint a kormányos a
hajót. Hasonlókép vélekedett Cartesius is és ugyancsak hasonló
állásponton vannak sokan a jelenlegi pszichológusok között is.
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A külső hatás elmélete bár jobban
közeledik az igazsághoz, mint a paralle

lizmus elmélete, azért mégsem fedi azt teljesen.
A test és a lélek egyesülése nem magyarázható külső hatás

sal, mert így nem kapnánk új, egységes állagot, természetet és
személyt, amiről pedig öntudatunk oly világosan kezeskedik, hanem
a test és a lélek csak járulékosan volnának egyesítve, Különben is a
külső hatás feltételezi előzőleg már a lényegi és az állagi egyesülést,
különben nem érthetnők meg a test és a lélek közt fennálló belső
egyesülést és a testi és a lelki jelenségek között igazolt összhangot,
a köztük fennálló kölcsönhatást és oksági összefüggést. Mindez a
test és a lélek között fennálló állagi és lényegi egyesülés által
érthető meg, míg a külső hatás elméletben az ember nem egységes
állag és így a fennjelzett egység, párhuzam és kölcsönhatás nem
is magyarázható meg.

III. A lélek halhatatlansága.

Az emberiség már a természetes ész világánál is mindenkor
azt a meggyöződést vallotta, hogy az ember lelke a halál után
fennmarad. A lélek halhatatlansága minden vallás legelemibb köve
telménye. Természetesen ez volt a keresztény bölcseletnek is sok
századon át közmegegyezéssel védett tana.

Plátó a szellemi lélek halhatatlanságát tanította, azt bizonyí
tani is igyekszik, de a halhatatlansággal kapcsolatban a lélek
pitagoreusi vándorIását is hirdette. Aristoteles védi ugyan a lélek
nek szellemi voltát és halhatatlanságát, ezekről azonban elég homá
lyosan tárgyal. A skolasztikus bölcselet a szentatyák nyomán
természetesen magáévá teszi a lélek halhatatlanságáról szóló tant;
a középkori bölcselők azonban a halhatatlanság mellett szóló érve
ket nem dolgozták ki még úgy, mint ahogy mi azt tesszük és azért
néha úgy beszélnek, mintha a léleknek a halál után való fenn
maradása inkább hitbeli, mint bölcseleti igazság lenne. De már a
XVI. századtól kezdve a skolasztikusok közt is általánosan taní
tották, hogy a bölcselet a lélek halhatatlanságát már a természetes
ész világánál is egész bizonyossággal tudja igazolni.

A legujabb időkben a nemkatolikus bölcselők közűl sokan
tagadják az egyéni léleknek fennmaradását a halál után. A lélek
halhatatlanságát szűkségkép elvetik az aktualista elmélet hívei,
mert ők a lélek állagi voltát tagadják; elvetik azt továbbá a meta
rialisták, akik a lélek szellemi voltát vonják kétségbe; és elvetik
végül a panteisták, akik a lelket az abszolut lény megnyilatkozá
sának tartják. Egyesek szerint, akik közt még protestáns teologusok
is vannak, a lélek halhatatlansága bölcseletileg nem igazolható,
rninthogy az értelem az érzékfelettiek megismerésére egyáltalán
képtelen. Ennek az irányzatnak első hirdetője már Kant volt.
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Szerinte a lélek halhatatlansága be nem bizonyítható, azt csakis
a gyakorlati ész veszi fel. Az ember ugyanis az erkölcsi törvény
alapján az erkölcsi tökéletességre tartozik törekedni i ezt azonban
itt e földön, az érzéki élet tökéletlensége folytán, nem érheti el
és így fel kell vennünk a túlvilági életet, ahol ő ennek az erkölcsi
törvénynek eleget tehet.

Egyesek beszélnek ugyan halhatatlanságról, de azon az emberiség, a
kultúra és a történelem halhatatlanságát értik. "Az emberiség halhatatlansága
a gondolatvilág, az élő hagyomány, a történelem és a nagyalkotásoknak örökké
valósága. A lelki élet egyéni formái és hordozói változnak és elpusztulnak, de
az emberiség emlékében megmarad az, ami örök emlékezetre méltó." [odl,
Psychologie 212. nA halhatatlanság gondolata éppúgy, mint a többi vallási
fogalmak, tisztán csak oly elgondolási módoknak veendők, amelyekkel az em
ber az ö erkölcsi cselekvéseinek örök értékét lelke elé állítja." Wundt, System
der Philosophie I. 663.

A materialisták beszélnek az anyag örökkévalóságáról, a panteisták pe
dig olyan örökkévalóságról, amelyet majd az abszolut örök lényben, vagy an
nak emlékezetében fogunk bírní, úgy azonban, hogy az egyéni létün k meg
semmisül.

A lélek halhatatlansága azt jelenti, hogya lélek a halál után
örökké élni fog. A részleges halhatatlanság, azaz hogy alélek bizo
nyos ideig túléli a halált, könnyen igazolható i ez elegendő is volna
a modern bölcselőkkel szemben, akik a lélek szellemi voltát ta
gadva a léleknek még ezt a részleges halhatatlanságát is elvetik.
Nehezebb már a lélek igazi halhatatlanságának, örök életének
bizonyítása. Azonban erre nézve is a bölcseleti érvek, legalább is
együttvéve, és ha az elkárhozottak örök életére nem is, legalább
az üdvözültek örök életére nézve, teljes bizonyosságót nyujtanak.

A lélek halhatatlansága a természet követelménye és nem
pedig az Isten különös ajándéka és épen azért azt a lélek termé
szetéből igazoljuk.

A lélek természeténél fogva, nemcsak
alkalmas az örök fennrnaradásra. hanem

azt meg is követeli. Már pedig akkor a lélek halhatatlan.
A főtétel igazolása. A lélek szellemi állag, már pedig a

szellemi állag fennmaradhat, sőt természete azt meg is kívánja.
Ugyanis nem mehet tönkre sem önmagában, a részekre való bom
lás által, mert részei nincsenek, sem pedig a testtől való elválás
következtében, mert szellemi állag. Külsö ok sem semmisítheti
meg, mert részei nincsenek. Csakis akkor pusztulhatna el, ha az
Isten megvonná fentartó erejét. Az ilyen lélek pedig természeté
nél fogva alkalmas az örök fennmaradásra. S minthogy pedig ez
a képesség egyuttal a lélek rendeltetése is, azért ez egyuttal a
lélek természetén alapuló követelmény is.

.1.z altétel bizonyítása. A lelket csakis Isten semmisítheti
meg. Amde a természeten alapuló képességből és követelményből
az következik, hogy Isten a lelket nem semisiti meg soha. Ellen
keznék ez az Isten bölcsességével és változatlanságával, ha egy-



185

részt a lelket az örök élet lehetőségével, sőt követelésével terem
tené, másrészt azután ezt megsernisítené. Isten mindenkor a dolgok
természetét tartva szemelőtt, lehetővé teszi működésüket mindaddíg,
amíg céljukat el nem érik; amit az Isten egyszer teremtett, azt nem
semmisíti meg többé. Végül a lélek megsemmisülését csak akkor
lehetne megengedni, ha a lélek fennmaradása, főkép az elkárho
zottak lelkeinél, minden célt nélkülözne. Amde ez nem áll fenn,
mert ezek is az ő igazságos büntetéseik által az Isten szentségét
és igazságosságát hirdetik.

Az erkölcsi világ teljes szankciójának2. Az erkölcsvilágból veli érv.
a túlvilági életben kell lennie. Ennek

olyannak kell lennie, hogy méltó jutalma lehessen az erénynek
és megérdemlett büntetése a bűnnek, hogy ígyelegendőképen
biztosítsa az erkölcsi világ tiszteletben tartását. Fel kell tehát ven
nünk a túvilági életet, vagyis a lélek halhatatlanságát.

Az előtétel igazolása. a) A jövő életben megfelelő jutalom
nak kell lennie. Az erkölcsi rend fensége megkívánja, hogy az
erény megfelelő jutalmat nyerjen, a bűnt pedig a büntetés sujtsa:
lehetetlen megengedni, hogy az erkölcsi világ törvényeit sértetlenül le
hessen áthágni és hogy azok, akik az erkölcsi törvények megtar
tása miatt sokat szenvedtek, jutalom nélkül maradjanak i ekkor az
erkölcsi világ nem volna elegendőkép szentesítve. Mindez még vilá
gosabban tünik elő, ha Istent az erkölcsi világ teremtőjét és vé
dőjét, és az ő igazságosságát tartjuk szemelőtt.Már pedig ebben az
életben elegendő szankció, szentesítés nincs. Sokszor a rossz emberek
bűntetlenül hágják át az erkölcsi törvényeket, sokszor bűnös úton
vagyont gyüjtenek, míg a jók az erényes életért sok áldozatot
hoznak s nem egyszer életüket is feláldozzák. A lelkiismeret fur
dalása nem lehet elegendő szankció, mert az sokak lelkében any
nyira eltompulhat, hogy alig hallatja tiltakozó szavát.

b) Elegendő inditóoknak kell lennie, amely az erkölcsi tör
vények megtartására hathatósan serkentheti az embereket. Az em
ber ugyanis, a lelkiismeret tanusága szerint, az erkölcsi törvé
nyeket súlyos kötelezettség terhe alatt tartozik megtartani. és annak
megtartásától függ az értelmes lény legfőbb tökéletessége és bol
dogsága. Ilyen indítóokek csakis az örök jutalom és az örök
büntetés lehetnek. A világrend legfőbb ura, az Isten is komolyan
akarja az erkölcsi világ megtartását és azért megfelelő hathatós
indítóokokról kellett gondoskodnia. Már pedig ha a túlvilági életet
tagadjuk, akkor nincs meg többé ez az indítóok. Ugyanis a túl
világi élet gondolata nélkül az emberiség egészen elmerülne a
földi élvezetekbe és az erkölcsi törvénnyel keveset törődnék, miként
azt igazolják is azok a népek, melyeknek lelkében elhalványult
az erkölcsi világ. Viszont a legragyogóbb erények gyakorlásának
és a legnehezebb áldozatok meghozatalának inditóoka mindenkor
a túlvilági élet reménysége volt, miként azt a vértanúk és a szen
tek történetében látjuk.
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A lélekben különféle vágyódás és tő-
3. A célszerúségbíll veli é". rekvés van olyan javak után, amelye-

ket ebben az életben elegendőkép nem érhetünk el; ezek a töké
letes boldogság, az igazság hiánytalan megismerése és az erkölcsi
tökéletesség. Már pedig lehetetlen, hogy ez a természetbe oltott
és a természeten alapuló vágy ki ne elégülj ön, mert akkor épen
a teremtés koronája az ember tökéletlen és hiányos lenne. Ez a
vágy tehát kielégül a túlvilági életben s következőleg a lélek hal
hatatlan.

A főtétel igazolása. 1. A lélek a tökéletes boldogság oágyát
természetébe eltörölhetetlenül bevésve hordja. A természetes vágy
a dolgok természetén alapuló törekvés, amellyel azok a nekik
megfelelő és a természetüktől megkívánt tökéletesség után törek
szenek. Ilyen vággyal törekszik az ember. a boldogság után és az
ő természetes tökéletességeinek megfelelő javak után. a) Ezt mu
tatja a tapasztalat. Ugyanis önmagunk és mások tanusága szerint
az ember nem elégszik meg a részleges javak birásával, hanem
minden jó, azaz a boldogság elérésére törekszik. b) Ugyancsak
ez következik az akarat természetéből is. Az érzéki törekvés
csakis a részleges jó felé irányul és ha azt eléri, akkor kielégül.
Az értelem azonban az akarat elé nemcsak a részleges jót, hanem
az ő természetes tökéletességének megfelelő minden jót, azaz az
ő teljes boldogságát állítja. Igy pedig az akarat az ő természetén
alapuló erővel törekszik a tökéletes boldogság után. Ez a vágy
azonban ebben az életben nem elégül ki, amit igazol egyrészt a
földi javak tökéletlensége, másrészt az emberi szív nyugtalansága
még a földi javak bírása közben is.

2. A lélekben természetes képesség és törekvés van tninden
igazság megismerésére. Ezért váltja ki az ember lelkében az igaz
ság megismerése a legtisztább örömet és ezért vágyik a lélek
mindig több és több ismeret után. Ez a természetes törekvés a
jelen életben azoknál, akik még értelmük használata előtt haltak
meg, egyáltalán nem, azoknál pedig, akik a tudományokkal fog
lalkoznak, csak tökéletlenül elégül ki, mert az ismeretekben való
folytonos előhaladás csak jobban nyitja meg az ismeretlen világok
mérhetetlen távlatait.

3. Az ember természetszerüleg törekszik az erkölcsi tökéle
tesség félé, amely az embernek, mint erkölcsi lénynek legnagyobb
tökéletessége. Ezt azonban ebben az életben sohasem érheti el
ama nehézségek miatt, amelyekkel együttjár az erények gyakorlása.

Az altétel igazolása. Ha a léleknek előbb vázolt törekvése
a halhatatlanság tagadásával nem elégűlhetne ki, akkor az emberi
lélek lényegesen tökéletlen maradna, sőt nem volna meg még
a helyes beállítása sem, minthogy természetének egész sú
lyával elérhetetlen tárgyak után tőrekednék. Már pedig ez nem
engedhető meg. Ugyanis a) a természetben mindenütt kielégül a
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természetes törekvés; kielégül ez a növényeknél és az állatoknál
és mindezeknél a náluk nemesebb lélek sokkal nvomoruságosabb
lenne, ha a természetén alapuló törekvése nem elégülne ki. A
természettudományokban is feltételezzük, hogy a természeten ala
puló törekvések mindig kielégülnek. b). Még világosabban látható
mindez, ha az Isten létét is tekintetbe veszük. Ellenkezik ugyanis
az Isten bölcseségével és igazságosságával, hogy a lelket olyan
törekvéssel és irányítással lássa el, amely célját soha el nem éri.
A természet tulajdonkép az Isten igérete, amelynek teljesülését
az Istennek szűkségkép lehetővé kell tennie.

Hasonló ehhez az érvhez Pláiá, Atatuizius és sz. Agoston bizonyítéka is,
amely így fogalmazható: A lélek megismeri az örök szükségszerű tárgyakat,
ezeket megismerni és birni vágyódik a természetén alapuló vágyódással. A
lélek megismeri a dolgok lényeget, az örök igazságokat, kivánja az örök ja
vakat és főkép a lényegénél fogva örökkévaló isteni jóságot. Már pedig a
lélek nem ismerhetné meg az örök dolgokat és azokat mint saját természe
tének megfelelőket nem kivánhatna meg, hacsak benne is nem volna meg
hasonló tökéletesség. A léleknek tehát öröknek kell lennie.

4. Az emberiség kőzmegegyezéséb6l Az emberiség közmegegyezéssel mindig
meríteII érv. azt vallotta, hogy a lélek a halál után

tovább él és hogy ebben a túlvilági
életben a jók jutalmukat, a rosszak pedig büntetésüket veszik.
Már pedig ez a közmegegyezés nem lehet téves.

A főlélei igazolása. Ez a meggyőződés feltatálható a régi
művelt népeknél, a görögöknél, a rómaiaknál és az ujabbkoriak
nál is. Ugyancsak ez e hit csillog fel bár sok tévedéstől elhorná
lyosítva a régebbi és az ujabbkori műveletlen népeknél is. ük
hiszik a jók és a rosszak túlvilági életét, halottaikat szertartás
szerűen, ünnepélyesen temetik el, megölik szolgáikat, hogya túl
világon is szolgáik legyenek, a sírba ételt tesznek, és igen gyak
ran a lélekvándorlást is hiszik. A túlvilági élet hite mindenütt
feltalálható, kivéve azokat az embereket, akik érthetetlen könnyel
műségből az élet nagy kérdéseivel nem foglalkoznak, vagy akik
istentagadó légkörben nőttek fel.

Már Ciceró mondja: "Amint az istenek létet természetünkből kifolyólag
elfogadjuk, úgy a lelkek fennmaradását is valljuk az összes nemzetek egyhangú
hitével együtt". Ciceró, Tusculanum I. 1,16. - Ugyancsak ezt igazolják a legujabb
ethnológiagi kutatások is. "A túlvilági élet hite az emberi nem közmegegye
zése. A "non omnis moriar" az emberiség mindenütt feltalálható hite." Cathrein,
Die Einheit des sittl. I3ewusstseins der Menscheit, III. 575. - "A temetkezési
szertartások a különböző népeknél különbözők. De az megállapitható, hogy
ezeket mindenütt az élet legfontosabb és legjellegzetesebb eseményeinek te
kintik, amelyek a túlvilági életbe vetett hitet a legjobban igazolják." Le Roy,
La Religion des Primitivs 146. - "Bárhol is voltak vagy vannak emberek, a leg
régibb 'időktől kezdve a legujabb időkig bármely körülmények között és ~
műveltség bármely fokán, mindenütt él a tudat, hogy a halál után van túlvilágí
élet." Knabenbauer, Das Zeugnis des Menschengeschlechtes fűr die Unsterb
lichkeit der Seele 5. - "A hosszú kutatások összegezéseként rnondhatjuk, hogy
az emberiség kezdete óta a halhatatlanságot mindenütt ismerték és mindenütt
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meggyőződéssel vallották. u Schneider, D ie Unsterblichkeitsidee im Glauben
und in der Philosophie der Völker 982.

A buddhisták is, legalább a nagy néptömeg, hisz a túlvilági életben,
mert a Nirvánát mint a boldogság hazáját fogják fel, ahol a lelkek a több
szöri vándorlás után végleg boldogan megpihennek. A Nirvánát, mint teljes
megsemmisülést, legfeljebb a buddhista filozófusok tartják.

Az altétel igazolása. Az elpusztíthatatlan meggyőződés, amely
az emberek közt mindenütt feltalálható és amely az emberi élet
tel oly szorosan összefügg, jóllehet az érzéki életnek nem kedvez,
csakis a természetben bírhatja alapját; ez pedig természetszerű
szűkségességgel folyton a tévedés felé törekednék, ha e közmeg
egyezés nem volna igaz.

A lélek halhatatlanságának tagadói különfélekép értelmezik az emberi
ségnek a túlvilági életbe vetet hitét. Darwin, Spencer és Tylor álommal akar
ták e jelenséget magyarázni; ámde a rnűvelt emberek éppúgy, mint a műve
letlenek megtudják különböztetni az álmot a valóságtól. Az örök életnek és
elhunyt barátaink és rokonaink viszontlátásának vagya sem hozhatja létre
ezt az általános és állandó közmegegyezést ; különben is az örökélet meg
győződésével rendesen együtt jár a túlvilági büntetéstől való félelem is. Az
érzékek csalódása, a nevelés vagy egyes emberek csalárdsága sem eredmé
nyezhette ezt az általános és évezredeken át fennmaradó állandó közmeg
egyezést.

Egyesek arra hivatkoznak, hogy az ószövetség nem az egyéni, hanem
csak a faj halhatatlanságát tanítja. Ez azonban nem áll. Azok a népek,
amelyek közt a zsidók éltek, továbbá maguk a zsidók is, hittek a halhatatlan
ságban és azért felesleges volt azt sokszor hangsúlyozni. Különben is az
ószövetségi szentírás világosan tanítja az egyéni halhatatlanságot (Gen. 15,
15; 37, 35; Jud. 2, 10; 2 Macc. 6, 26.), miként azt a hittudományi könyvek
bőven igazolják.

A halál akkor áll be, amikor a lélek
elhagyja a testet, amelyet maga alakí

tott ki, amellyel az egész élet folyamán legbensőbben volt egye
sülve és amelynek tenyészeti, érzéki és szellemi életét ő irányította,
ő tette lehetövé. Az orvostudomány kűlőnbséget tesz az igazi és
a tetszhalál között. A tetszhalál esetében az élet még nem tünt
el végkép, bár az életműködesek kűlsőleg alig észrevehetők. Az
igazi halálnál az életmüködések teljesen megszüntek. Megkülönböz
teti továbbá az egyén és a sejtek halálát. Az egyén halála akkor
következik be, amikor a szív működése végkép megszűnik.
A szív halála azonban még nem a szövetek és a sejtek halála,
ezek a szív halála után is még sokáig mutatják az élet nyomait.
Ismeretes, hogy a halott kimetszett szíve még sokáig megtartja lük
tető képességet, bizonyságul annak, hogya sejtek és a szövetek
halála nem azonos az egyén halálával. Az egész szervezet akkor
pusztul el végkép, mikor a sejtekben kihalt az élet utolsó szikrá
ja, amikor a hulla teljesen megmerevedik, ami a szív megállása
után 14-48 óra múlva szokott bekövetkezni.

A halál az emberi szeruezeire nézve természetes. A halál az
élő szervezet természetén alapuló isteni és természet-törvény.
Kűlőnbséget teszünk erőszakos és természetes halál között. A
halál erőszakos, ha kűlsö erőszak, a kűlvilág káros behatásai, fer-
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töző betegségek folytán jön létre. Természetes pedig, ha annak
oka magában a szervezetben, a sejtek és a szövetek természet
szerű és el nem kerülhető megöregedésében és elpusztulásában
keresendő. Az emberek javarésze biológiai szempontból erőszakos
halállal hal meg és csak kevesen halnak meg természetes halállal,
végső elgyengülésben.

A halálnak végső oka magában az emberi szervezetben
keresendő. A halál oka nem a betegségekben keresendő. Az em
ber akkor is meghalna, ha a külső káros behatásokat nevezetesen
a fertőző betegségeket kiküszöbölhetné szervezetéből.Miért? Egye
sek azt mondják azért, mert az élet első pillanatától kezdve foly
tonosan működö szív harántcsiholt izomza ta lassan elpusztul.
A tapasztalat azt mutatja, hogyaszívizmok nem regeneráiódnak,
hanem helyükön csak kötőszövet fejlődik. Minthogy azonban a
halott kimetszett szíve megfelelő folyadékba téve még továbbra
is megtartja összehúzódó képességet, azért a halál okát nem a szív
elfáradásában kell keresni. Metschnikoff nyomán egyesek a bél
csatornában levő bakteriumokban és az általuk felhalmozott mér
ges anyagokban keresik a halál okát. Ez azonban nem a halál
utolsó oka, mert akkor is meghalnánk, ha e rnérgező anyagokat
a szervezetből sikerülne kiküszöbölnünk. Mások ismét a hormo
nokat termelő belső elválasztású mirigyeh munkájának felbomlá
sában látják a halál okát és különböző módon, pl. miként azt
Voronoff tette, a fiatal majmok nemi szerveinek átültetésével akar
ták a pusztulásnak indult szervezetet megifjítani. E kisérletek
azonban kudarcot vallottak. Ily és ehhez hasonló próbálkozások
kal lehelne talán az életet meghosszabbítani, de a halált elkerülni
mégsem lehetne, mert a halál törvénye az élő szervezet termé
szetén alapuló természeti törvény.

A biológia tanítása szerint az emberi szeroezet azért hal
meg, mert a szeniezet utolsó életegysége i a sejtek lassan-lassan
de feltartóztathatatlanul elpusztulnak. Az élő sejt ugyanis kolloi
dáli s, enyvszerű anyag és ezért az életműködések végzésére kivá
lóan alkalmas. Idővel azonban a sejtek megöregszenek, beszárad
nak, akárcsak a kenyér a szabad levegőn. Ilyenkor a sejtfal meg
keményedik, az anyagcsere nehezen megy, a sejtben, miként az
a górcső alatt is jól látható, felgyülemlenek a bomlási termékek,
azok már nehezen küszöbölődnek ki, és így természetes, hogy az
élet tüze is már alig lángol, akárcsak a tűzhelyen, ahol a sok
hamu és a sok salak elfojtja a tűz lobogó lángját. A sejtek el
öregedése pedig természetszerűlegfeltartóztathatatlanul következik
be és azért helyesen mondható a halál az élet törvényének. Ha
testünk márványból volna faragva, vagy ércből volna öntve, akkor
élhetnénk időtlen-időkig. De mert az emberi test a sejtek milliárd
jaiból épült fel és mert már nem bírja a paradicsomi halhatatlan
ság természetfeletti ajándékát, azért kell az embernek meghalnia.
A halál tehát ebben a világrendben az élő emberi szervezet tör
vénye, oly természeti törvény, mint amilyen a csillagos ég forgása,
a nehézségi erő vagy bármely más fizikai vagy élettani törvény.
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. A testtől különvált lélek nem élhet
A lestUlI k610Dvált lélek élele. t ' t" , éki l t t rt kenyesze 1 es erze 1 e e e ,me eze-

nek részleges létrehozó oka az anyag. A tenyészeti és az érzéki
élet jelenségei tehát nem lehetnek meg a lélekben. Megvannak
azonban a szellemi élet jelenségei, minthogy azok kizárólagos alanya
a lélek.

A lélekben elsősorban megmaradnak a földi életben szerzett
fogalmak és készségek. A jelen életben a szellemi élet függ ugyan
a képzetektől, ez a függés azonban kűlső, mely a halál után ter
mészetesen nem áll fenn többé. Ha pedig ez a külső függés ott
is szűkséges lenne, akkor az Isten pótolni fogja azt, amit a földi
életben a szellemi élet működéseibenaz érzékek nyújtottak. Ezen
kívül Isten adni fog a léleknek a jövő életnek megfelelő új isme
reteket is, ha azokat a lélek maga nem tudná megszerezni. S mind
ezt az Isten mint a lélek természetszerű követelményét adja meg.

Milyen lesz a lélek természetszerű megismerése a másvilágon?
A lélek a földi életben szerzett emlékképeket magával viszi, ezért
az ő tevékenysége elsősorban a földön szerzett ismeretek felújitá
sában és tovaszövésében fog állni. A lélek ezenkívül még önma
gát és saját lényeget is megismeri és pedig önmagában úgy, ahogy
van és nemcsak a lelki élet jelenségeiből alkotott következtetéssel.
Megismeri továbbá az angyalokat és az üdvözült lelkeket, akik
nek boldog társaságát élvezi és pedig oly tökéletesen, miként sa
ját magát ismeri meg. Ennek a megismerésnek a módja előttünk
ismeretlen. Egyesek sz. Tamással azt hiszik, hogy a lelkek gondo
lataikat egymással pusztán akaratuk által közlik, míg mások, mint
Suarez, a gondolatok közlésére lelki elváltozásokat "specieseket"
vesznek föl; egyik lélek a másikban előbb szellemi "speciest" hoz
létre és csak így közli vele gondolatait. A lélek végül az anyag
világot is megismeri és a dolgok lényeget tekintve tökéletesebben,
mint ahogy azt a földön megismerte. Egyesek úgy vélik, hogy a
lélek mindezeknek az ismereteknek megszerzésére Istentől kapja
a benyomásokat, míg mások, helyesebben, a lélek eme ismereteit
a lélek természetes tehetségeivel vélik kielégitöen magyarázni.

A bölcselők azon is sokat vitatkoztak, hogy mennyire mondható
természetesnek a léleknek a testtel való egyesűlése. A léleknek a
testtel való egyesülése megfelel a lélek természetének, mert a lélek
természetszerűleg hivatva van a testtel való egyesülésre. A lélek
a test éltető része, a testtel való egyesülés által létezésében és
müködésében tökéletesebb lesz, mert így válnak lehetövé a tenyé
szeti és az érzéki élet rnűkődései, amelyek azután lehetövé teszik
a szellemi élet kibontakozását is. Másrészt azonban a léleknek a
testtől való elválása is természetes, mert a lélek nem lehet min
dig a romlandó testtel egyesülve, minthogy a testtől különváltan
is fennmaradhat.
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Már most melyik állapot felel meg jobban a léleknek, a test
tel való egyesülés vagy a tőle való elválás állapota ? A lelki tevé
kenység a testtől való elválás után bizonyos tekintetben szabadabb
és tökéletesebb, mert a testtel való egyesülés már nem akadályozza
meg a szellem szabad tevékenységét. Amde a tiszta szellemi tevé
kenység inkább a tiszta szellemnek, az angyalnak, nem pedig az
emberi léleknek felel meg. Azért mondiák a bölcselők, hogy a
léleknek sem a testtől különvált állapot, sem a mulandó testtel
való egyesülés nem természetes, hanem legmegfelelőbbvolna, ha a
lélek a soha el nem pusztuló halhatatlan testte! lehetne egyesülve,
amint ahogy az ősszüleinknél csakugyan így is volt.

Végül a bölcselők még azt is kérdik, hogy mennyire termé
szetes a testnek a feltámadása? Egyesek sz. Tamással azt vélik,
hogy a test feltámadása a természet követelménye, amit azonban
mások egyszerűen tagadnak. Leghelyesebb itt is a középúton ha
ladva azt védeni, hogy a test feltámadása az emberi természetnek
nagyon megfelel, bár annak természetszerű szűkségessége aligha
bizonyítható.

x. Az ember
, ,

szarmazasa.

A pszichologia elsősorban a lélek eredetét kutatja. Minthogy
azonban a lélek csakis a testtel együtt lép az életbe és csak a
testtel együtt létezik, azért nemcsak a lélek, hanem az ember
származásának kérdését is a keresztény bölcselet fényével kell meg
világítanunk. Ezt annál inkább kell megtennűnk,mert a fejlődéstan
hívei elméletüket nemcsak a testre, hanem a lélekre nézve is állít ják
fel. Szólunk először az egyes emberek, majd meg az emberiség,
azaz az első emberpár eredetéről.

I. Az egyes emberek eredete.

Jelenleg az emberek szüleiktől származnak legalább is annyi
ban, amennyiben testüket szüleiktől kapják. Csakis a lélek eredetére
vonatkozólag lehet kétség, vajjon a testhez hasonlóan azt is szüleik
től kapják, avagy más annak az eredete.

Aristoteles a lélek eredetéről homályosan ír, csak azt mondja,
hogy az érzéki lélekhez kívülről jön a szellemi lélek, annak erede
téről azonban nem tárgyal.

A lélek eredetére vonatkozólag a különböző korok folyamán
a következő elméletekkel találkozunk:

1. A panteista emanácios tan szerint a lélek az isteni állag
ból származik és pedig vagy mint annak része, miként azt a stoikusok,
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az új-platonikusok, a manicheusok és az újkori teozófusok tartják,
vagy pedig mint az isteni állag megnyilatkozási módia, amint azt
az újabbkori panteisták állítják. - Ez az elmélet azonban lehetetlen.
Ha a lelket mint az isteni állag egy részét állítják fel, akkor ellen
mondanak az Isten egyszerűségének és változhatatlanságának. Ha
pedig a lelket az istenség megnyilatkozásának mondják, akkor el
vesznek a panteizmus lehetetlenségeinek útvesztőiben.

2. A létrehozási elmélet szerint a lelket a szűlők hozzák
létre és pedig vagy a testi csírasejtek útján vagy pedig a lélek
ből levált szellemi csírasejtek közvetítésével. Igy vélekedtek Ter
tullián és mások. A szentatyák közül is egyesek, mint sz.
Agoston és sz. Gergely, hasonló véleményen voltak, de inkább
csak azért, hogyannál könnyebben magyarázhassák az eredeti
bűnnek átszármazását az egyes emberekre. - A lélek eredetének e
magyarázata azonban lehetetlen, a lélek nem származhatik a testi
csírasejtek útján, mert azok szellemi állagot nem hozhatnak létre;
a szellemi csírasejtek sem vehetők fel, mert ilyenek az egyszerű
állagú lélekből nem hasadhatnak le.

3. A fejlődés elmélete szerinl az ember valamikor úgy teste,
mint lelke szerint az állatvilágból származott s következőleg a
léleknek létrehozó okai, akárcsak az állatvilágban, maguk a szülők.

4. A keresztény bölcselet álláspontja így foglalható össze:
az ember testét tekintve a szülőktől származik, a lelkét azonban
az Isten teremti.

Az ember teste szerint a szülőktől származik.

Az ember testét közvetlenül a szűlök anyaga alkotja, amennyi
ben a természet törvényei szerint az apai csírasejt egyesül az anyai
csírasejttel és ez fejlődik ki az anyai szervezetben embrióvá,
míg végre kilenc hónap eltelte után megszűletik az új egyén. Az
ember tehát teste szerint szüleitől származik.

Az ember lelkét Isten teremti.

A teremtés valaminek létrehozása semmiből; a teremtmény
tehát minden anyagtól függetlenül jön létre. A világban minden a
fenntartó anyagtól való benső függéssel jön létre; kőben a mozgás,
a lélekben a gondolkodás, az állatban az állati lélek így jön létre.
Ha valami az anyagtól teljesen függetlenül jön létre, akkor azt
mondjuk, hogy az teremtve van; így a világnak az anyaga vagy
az angyalok teremtve vannak. Hasonlóképen az ember lelke is
teremtve van.

Az ember lelke 1. létrejön, 2. létrejön
a semmiből, 3. azt az Isten közvetlenül

teremti; tehát Isten az ember lelkét semmiből teremti.
1. Az ember lelke "létrejön". Ugyanis a lélek nem lehet sem
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az isteni állag levált része, sem pedig az isteni állag megnyilatko
zási módja. Továbbá a lélek nem létezett öröktől fogva, hanem
az időben kezdett létezni. A lélek örökkévaló életének semmi
alapja nincs, mert, ha a lélek örök életű lett volna, akkor arra
visszaemlékeznünk kellene és érthetetlen lenne, miért kell újra
kezdenünk szellemi életünket. Már pedig ami kezdettel bír, az,
miként azt az ontológiaban igazolják, szűkségképen létrehozott.

2. A lélek "semmiből" jött létre. Minden ami létrejön, vagy
valami alanyból vagy pedig teremtés folytán a semmiből jön létre.
Már pedig a lélek nem jön létre valamelyalanyból, illetve az
alanytól való belső függéssel. Ilyen alany nem lehet sem a
szűlők teste, sem pedig a szűlök lelke. Ugyanis a lélek későbbi
létezésében független minden alanytól. független a testtől, mert
nélküle is meglehet és független a szülők lelkétől, mert attól
teljesen el van választva. Ha pedig a lélek létezésében független
az alanytól. akkor létrejöttében is függetlennek kell lennie, mert
ezek viszonylagos fogalmak és amilyen a lét, olyan természetű az
eredet is.

3. A lelket közvetlenül az Isten teremti, nem pedig más
teremtmény. A hittudomány igazolja, hogy a teremtés kizárólag
csakis az Istent illeti meg. Továbbá az Istenen kívül csakis a
szülök jöhetnének itt számításba. Amde a tapasztalat igazolja, hogy
az emberek semmiből nem hozhatnak létre valamit, sem anyagit
s még kevésbbé valami szellemit. Ha teremthetnének, akkor azt
akaratjuk parancsával tehetnék meg; ámde a tapasztalat szerint a
puszta akarás nem hozhat létre anyagit és még kevésbbé valami
szellemit.

Jóllehet így az lsten csak a lelket teremti, azért mégis joggal mondhat
juk, hogy az egész ember az lsten teremtménye. Ugyanis az ember legneme
sebb része a lélek, közvetlenül az Istentől van, s ugyancsak a test is legalább
is közvetve, amennyiben a test anyaga a világegyetem anyagával a világterem
tés napján lett teremtve és amennyiben az lsten szabta meg mindama törvé
nyeket, amelyek szerint a szülök a gyermek testét előkészítik a lélek befoga
dására.

_. . . . . _ . . Átöröklésen értjük a szülők illetve az
Aszulől lula,donsagok aloroktlese. lődő k t l 'd .g' k á t' t t'. e o o u aj onsa ama a szarmaz a a-

sát 'az utódokra. Atöröklött tulajdonságok elsősorban az egyes
emberfajokra (kaukázus, mongol] és az egyes embercsoportokra
(német, francia) jellemző tulajdonságok, továbbá a szűlöknek egyéni
és már kezdettől fogva bírt tulajdonságai, mint aminő a szín, a
nagyság és az alak, szemben az élet folyamán szerzett tulajdon
ságokkal, amelyeknek átörőkítése vitás.

Atöröklődnek elsősorban az egészséges testi és lelki tulaj
donságok, de, sajnos, átöröklődnek a testi és lelki betegségek is.
Atöröklődnek a testi tulajdonságok, mint aminő a szín, az alkat,
a nagyság, az élettartam és az idegrendszer, azután a testi beteg
ségek, pl. a rövidlátás, rővidujjúság, nemi betegségek, nagyfokú
alkohol-hajlamosság, vérzékenység stb. A lelki tulajdonságok is
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átöröklődnek, amennyiben a lelki életet elsősorbanbefolyásoló ideg
rendszer minőségeátöröklődik,amellyel együtt a szellemi élet sorsa is
meg van adva; így átöröklődnek a zenei, irói, festői tehetségek.
A lelki betegségek is átöröklődnek, főképen a beteges idegrend
szerrel együtt, így pl. a gyengeelméjüség, amelyet a rokoni házas
ságok (endogámia) nagyban elősegítenek.

A szerzeit tulajdonságok átőrőklése vita tárgyát képezi. Azon
ban ezek a szerzett tulajdonságok is, legalább bizonyos körülmé
nyek között, örökletesek lehetnek. A bőr színe, a termet, a fej
alak (hosszú-, rövidfej) és a vérmérséklet, amelyek az éghajlat, a
táplálkozás és az életmód behatása alatt fejlődtek ki, örökletesek
lehetnek, ha e tényezők sok nemzedéken át állandóan hatottak.
Mindama testi és lelki tulajdonságok, amelyekben a különböző em
berfajok, az északi, balti, földközi, dinári, alpesi stb. egymástól
különböznek, úgyszintén az egyes nemzetek jellegzetes tulajdon
ságai is, így jöttek létre és mégis e tulajdonságok örökletesek. Ez
pedig úgy lehetséges, hogy az új tulajdonságokat létrehozó külső
tényezők folytonos hatása a csirasejtekben is változást hozott létre,
ami azután lehetővé tette az ujonnan szerzett tulajdonságok át
örökítését.

Az átöröklés törvényeit Mendel János
Gergely apát állapította meg a róla

elnevezett Mendel-féle törvényekben. Ezeknek lényege a követ
kező: az első nemzedék tagjai vagy az apához vagy az anyához
hasonlítanak, aszerint, hogy melyik tulajdonság az uralkodó (do
minans tipus), vagy a szűlök közti keverék-alakot veszik fel (inter
medier tipus). A második nemzedéksorban a tulajdonságok szét
válnak, bekövetkezik a hasadás, a mendelezés és a domináns tipus
esetén az utódok I/~-e a lappangó, :]/~-e pedig az uralkodó tu
lajdonságokat mutatja fel; az intermedier tipus esetén l/l az apai,
1/ ~ az anyai és ~,'~ tovább hasadó, intermedier tulajdonságokat
mutat fel.

Ezek a törvények elsősorban a növény és az állatvilágra
nézve állanak. Az embernél alkalmazásuk azért oly bonyolult,
mert ritkán tudjuk pontosan megmondani a szülők átőrőkítő testi
lelki összetételét. Hogy azt megmondhassuk, ismernünk kellene a
szűlöknek őseit is, ami pedig csak a legritkább esetekben, talán
csak az arisztokrata családoknál, lehetséges. Mindazonáltal kell,
hogy az emberi élet, melynek keletkezése és kifejlődése az élő
lényeket általánosan irányító törvények alatt van, az átöröklésben
is ugyanazok a törvények szerint igazodjék, amelyek az állat- és
a növényvilág átöröklését szabályozzák.

Az átöröklés úgy történik, hogy az apai csírasejt magállománya
egyesül az anyai csírasejt magállományával. Az ujabb vizsgálatokból
tudjuk, hogyamagállomány apró, fonálszerű egységekből,az u. n.
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kromoszómákból, illetve ezek utolsó élettani egységeiből.az u. n.
génekből áll. Az embernél 48 kromoszómát állapítottak meg.
Ezek a kromoszómák, illetve a gének az örökletes tulajdonságok
hordozói. Mindenegyes örökletes tulajdonság, pl. termet, szin stb.
külön önálló öröklési egységként szerepel és ezeknek külön kro
moszómák, illetve külön gének felelnek meg. Az örökletes tulaj
donságok nem mindig mennek át az utódra, vagy nem mindig
valamennyien valami középső értékben kiegyenlítődnek. hanem
egymástól elválhatnak és így az új ivadékban különféle kombi
nációkat hozhatnak létre; sokszor csak rejtett állapotban maradnak
meg és csak a későbbi nemzedékek folyamán lépnek ismét előtérbe.
Az öröklési egységek hasonlítanak a kémiai atomokhoz, amelyek
a különféle vegyületekben is megmaradnak és ismét szétválhatnak.
A gyermek néha mindkét szülőjére, néha csak az egyikre hason
lít, az ősök tulajdonságai sokszor csak az unokákban jelentkez
nek (atavizmus).

A modem biologia szerint az apai és az anyai csirasejt a tulaj
donságok átörökítése szempontjából egyenlő értékűek. A szűlők
egyforma átőrőkítő képességűek. A régiek Aristoteles és sz. Ta
más nyomán az apai csirasejtnek tulajdonították az aktív meghatá
rozó részt, míg az anyai csírasejtben inkább csak az új szervezet
anyagát, táplálékát adó részt látták. Ezért a középkorban az át
öröklött tulajdonságok megítélésénél csak az apai ágot tekintették,
az anyai ágtól ellenben eltekintettek. E felfogás azonban a modem
biolegiával össze nem egyeztethető. Az apa és az anya átörökítés
szempontjából egyenlő értéküek. A gyermek anyjától ép annyit
örököl, mint apjától, sőt többet, mert az anya gyermekét 9 hóna
pon át saját vérével táplálja.

A lélek előzetes létezése és annak egyik testből a má
sik testbe való vándorlása nem engedhetőmeg [Lrész]. Isten
a lelket valószinűleg az élet sarjadásának pillanatában te
remti (IT. rész).

l. A lélek kétségkívül az Isten alkotása. Nem biztos azon
ban a teremtés időpontja, amelyről a bölcselők is különfélekép
vélekednek. Sokan azt tartják, hogy a lélek már a testtel való
egyesülés előtt is létezett. Plató azt tanította, hogy alélek valami
szellemi világban élt és azután zárták be a test börtönébe. Ha
sonló nézeten voltak Philó, az új platonikusok és Origenes is. A
régi pitagoreusok, továbbá az egyiptomiak és a hindu buddhisták,
a lélek előzetes létezésén kívül még a lélekvándorlást is tanítják;
szerintük az ember lelke a halál után valamely állatba költözik,
majd pedig onnét más ember testébe. Ilyen többszörös lélekván
dorlást tanítanak a mai teozofusok és spiritiszták is.

2. Aristoteles és az ő nyomán a régebbi skolasztikus böl
cselők azt vélték, hogy az emberi magzat nem mindjárt létének
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első pillanatában bírja már a szellemi lelket, hanem először a szű
lők által létrehozott tenyészeti lelket kapja. Ennek helyébe bizo
nyos idő múlva az érzéki lélek jőn, ennek helyét pedig később,
amidőn már megvan a megfelelő testi szervezettség, a szellemi lé
lek foglalja el. A régiek szerint a fiú-ivadéknál ez 40, a leány
ivadéknál ez SO nap múlva történt. Evvel a véleménnyel szemben
tartjuk a természetbölcselők közmegegyezéssel védett tanát, mely
szerint az ember létének első pillanatától kezdve azonnal, az ér
zéki és tenyészeti léleknek kizárásával, bírja a szellemi lelket. A
létnek első pillanata pedig ott kezdődik, amikor az apai csírasejt
egyesül az anyai csírasejttel és megindul az új élet kibontakozása.

1. Az előzetesen létező lélek vagy fel
van ruházva értelemmel és akarattal

vagy nincs. Ha értelmüket és akaratukat nem gyakorolhatják, ak
kor tevékenységet egyáltalán nem fejthetnek ki és így létezésük
céltalan és az Isten bölcseségével ellenkezik. Ha pedig már előző
leg is volt szellemi életük, akkor annak emlékeit most is kellene
bírnunk, amire azonban a mindennapi élet tapasztalata rácáfol.

2. A lélekvándorlás tana ellenkezik az öntudat tanuságával.
Előbbi életünkre nem emlékszünk vissza, pedig arra visszaemlé
keznünk kellene, mert saját életünk régmult eseményeire is visz
szaemlékezhetűnk. Különösen nem fogadható el a léleknek ván
dorlása az állati testbe, mert a lélek csakis az emberi test számá
ra van alkotva. A lélekvándorlást mint büntetést veszik fel; ez
azonban nem lehet a lélek büntetése, minthogy az ilyen ván
dorló lélek múlt életére egyáltalán nem emlékszik vissza.

A fiziológiai megfigyelések amellett
szólnak, hogy mindjárt az élet első pil

lanatában indul meg a jellegzetesen emberi élet kibontakozása; a
megtermékenyített petesejt osztódik, és osztódással növekedve ala
kul ki az emberi magzat. Igy tehát a magzatban mindjárt kezdet
től fogva megvolt a tenyészeti életelv, a lélek. Ha pedig megvolt
a lélek, akkor ez a lélek az emberben állandóan meg is maradó
szellemi lélek, mert nincs elegendő ok más lélek közbeiktatására.
Ugyanis a szellemi lélek egyuttal alapja a tenyészeti életnek is,
amelynek célja az emberi test kialakítása. Az élet eme korszaká
ban a lélek csakis a tenyészeti élet müködéseit végzi, míg az ér
zéki és a szellemi élet csak képességileg van meg benne. Ezt a
véleményt általánosan elfogadják a teológusok, a bölcselők és a
katolikus orvosok.

II. Az ember származása.

Az ember származásának kérdésében két tan áll egymással
szemben. Az egyik a teremtés tana, amely szerint az embert az
Isten teremtette, a másik a fejlődési elmélet, amely az embert az
állatvilágból származtatja.
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1. A teremtés tana szerint az embert Isten alkotta. Hittétel,
hogy az egész emberi nem egyetlenegyemberpártól vette eredetét.
Isten ősszüleinket felnőtt állapotban teremtette és felruházta őket
a tennészetes világ ajándékaival : tökéletes testtel, értelemmel és
akarattal, ezenkívül megadta nekik a természetes élet keretén
kívüleső kiváltságokat: a szenvedés és halál nélküli boldog földi
életet. Isten ősszüleinket olyképen teremtette, hogy az ember tes
tét közvetlenül Isten alkotta meg a meglevő anyagból, mint a
Szentírás mondja "a föld porából" és ebbe a testbe lehelte a lel
ket, amelyet közvetlenül ő maga semmiből teremtett.

2. A fejlődési elmélet szerint az ember nem az Isten közvet
len alkotása, hanem úgy teste, mint lelke szerint a geologiai korok
folyamán az állatvilágból fokozatos fejlődés útján származott. A
fejlődéstan a XX. században Darwin felléptével kezdett tért hó
dítani. Darwin 1859-ben megjelent "On the Origin of Species" c.
könyvében a fejlődéstant az állat- és növényvilágra állította fel
és csak később 1871-ben "The Descent of Man" c. hírneves mű
vében terjesztette ki magára az emberre. A fejlődés elmélet nép
szerűsítője Angliában Huxley, Németországban pedig Haeckel volt.

A fejlődéstan manapság a tudományos körökben mindenütt
nagyon elterjedt. Az embemek az állatvilágból való származását
feltételezik az embertani és a vele rokon tudományok, mint a lé
lektan, az élettan, a bonctan és a szövettan. Ugyancsak feltétele
zik a modern vallás-, erkölcs-o nyelv- és társadalmi tudományok,
amelyek kimutatni iparkodnak, hogyan bontakozott ki az állatvi
lágból a vallás, a nyelv, az erkölcs, a család és az állam.

Bár a modern tudományok mind feltételezik az ember szárma
zását az állatvilágból. abban azonban nem értenek egyet, hogyan
származott az ember az állatvilágból. Egyesek szerint az ember
valami majomi ágnak, (gorilla, csimpanz vagy orangután] tovább
fejlődése lenne. Leginkább azonban azt mondják, hogy a most élő
majom és az ember valami előttünk ismeretlen harmadkori emlős
állatból, mint közös törzsből, származott volna. Ez a feltételezett
közös ős mindezideig ismeretlen, úgyszintén ismeretlenek az át
meneti alakok is e feltételezett ős és az ember között.

3. Védjük a keresztény bölcselet általánosan elfogadott tanát,
mely szerint az ember az lsten közvetlen alkotása. Kimutatjuk a
fejlődési elmélet érveinek kétes értéket, sőt igazoljuk annak
tarthatatlanságát is. A fejlődéstant szélsőséges alakjában értjük,
amely a testet és a lelket az állatvilágból származtatja.

A fejlődéstan, amely az embert teste és lelke szerint az
állatvilágból származtatja, nemcsak hogy nem bizonyítható
be, hanem nem is fogadható el.
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A bölcseleti érv a következő: A
természettudományos gondolkodás nem

vehet fel természetfeletti okokat és így az ember származását sem
magyarázhatja a teremtés fe1tevéséve1.

Ez az érv azonban, mely elvet eleve minden természetfeletti
beavatkozást, ellenkezik a tudományos kutatás alapelvével, hogy
az igazságot elfogulatlan lélekkel kell keresni, sőt éppen a tudo
mányos gondolkodás nevében kell felvenni a természetfeletti oko
kat ott, ahol a természetes okok nem nyújtanak kielégitő magya
rázatot.

. A teremtés gondolatát a tudomány emberei közül sokan eleve elvetik.
"Ugy az élettelen, mint az élő világnak az előbbi, egyszerűbb állapotból való
természetes fejlődése a természettudományokban és a bölcseletben mindinkább
tért hódit. Jelenleg ez a tudományok által egyedül igazolt álláspont." O. Hert
wig, Das Werden der Organismen, 201. "Minthogy az ember természetfeletti
módon nem jelenhetett meg a földön, azért csakis az állati formákból fejlőd
hetett ki. Ha az ember és az állat közti különbség még nagyobb lenne, mint
amilyen az a valóságban, és ha a régi geológiai korokban nem is találnának
átmeneti alakokat, azért ez még sem ingatná meg ama meggyőződésünket, hogy
az ember és az állat egymással származástani összefüggésben vannak." K/aatsch,
Weltall u. Menscheit II. 22.

2. A morlológiai (bonctani) érv. Olyan nagy a hasonlóság az ember
és a magasabbrangú gerincesek között,

hogy az csakis a közös törzsből való származással lehet kielégitően
magyarázni.

A fejlődéstannak a bonctani hasonlóságból vett érve az em
bert az állattal inkább csak a testi hasonlóság szerint veti egybe,
míg a lelket figyelmen kívül hagyja, jóllehet a szellem az, amely
lényeges kűlönbséget von az ember és az állat között. Kétségkívül
van valami hasonlóság az ember és a magasabbrendű gerincesek
között. Helytelen azonban e hasonlóságból a közös eredetre követ
keztetni, mert a hasonlóság elsősorban a teremtés egységét jelenti,
amennyiben feltételezi a bölcs Alkotót, aki a lét kűlönbözö fokain
alkotta meg a teremtményeket.

Különben sincs meg az a teljes hasonlóság, amelyet a fejlő
déstan hívei felállítanak, hanem a hasonlóság mellett még sokkal
szembetűnőbbek a kűlönbségek, úgy, hogy az embernek leg
alább is a majomtól való származása kizártnak látszik.

Az emberi agyvelő térfogatát és súlyát tekintve lényegesen
különbözik a majométól. A kaukázusi ember agyvelejének súlya
átlag 1400 gr., a gorilláé 4-500 gr., az orángutáné és a csimpánzé
350-400 gr. A koponya ürtartalma az európainál átlag 1400 cm:",
a gorillánál 500 ern", az orángutánnál és a csimpánznál 400 cm".
A majomnál az arcszög 300-35°, az embernél 70°-90°. Az ember
ben inkább a szellemi élet szolgálatában álló nagyagy fejlett, míg
az állatnál inkább a tenyészeti élet szolgálatában levő kisagy és az
arci rész fejlett. Az embernél a nagyagy 12-szer nagyobb a kis
agynál, míg az orángutánnál 4-S-ször. Ennek megfelelően a fejnek



A majomnak a mászásra alkalmas négy keze van, amelyek
azonban nem oly tökéletesek, mint az ember keze, ahol a hüvelykujj
szembehelyezhető a többi ujjal. Az embernél a két kézen kívül
két láb is van, amelyek a test egyenes tartására szolg álnak. A
majomnál az elülső végtagok hosszabbak a hátsóknál, ellenben az
embernél a karok rövidebbek, mint a lábak.
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egész alkata is különböző. A majomnak fogazata is sokkal fejlet
tebb az emberénél, ami különösen az erősen kiálló szemfogakra
áll .

Az agynak és a koponyának különböző alkatából következik
a különböző testtartás is. Az ember két lábon áll, a testtartás
egyenes, ellenben a majomnál a testtartás földrehajlott. Az ember
nél az egyenes állás természetes, míg a majomnál erőltetett és csakis
az izmok munkáiával és csakis meggörbült térddel valósítható
meg.

21i. A go r i ll a és az ember csontv áza.
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Ami pedig a oérrohonságot illeti, abból hogy az emberi vér
a majomi vért nem csapja ki, azaz nem oldja, csak az következik,
hogy az emberi vér ebben a kémiai tulajdonságban az ember
szabású majom véréhez hasonló. A vérrokonsági érv azonban
semmit sem bizonyít a közös eredet mellett. Az embereknél is
többféle vércsoport van, miként azt az orvosi vérátömlesztéssel
kapcsolatos vérvizsgálatok igazolják; az egyik csoport vére kicsapja
a tőle távolabb álló csoport vérét és azért mégsem vonjuk két
ségbe az emberiség egységes eredetét. Ellenben pl. a sündisznó
vére nem bontja a patkány vérét és ezek nincsenek egymással
származástani rokonságban. A vérrokonságból tehát a közös ere
detre nem lehet következtetni.

Azért a tudósok közül is legtöbben tagadják az ember származását a
majom ból. "A mondottakból következik, hogy az embert sohasem lehet az
emberszabású majmokkal származástani kapcsolatba hozni." Bumüller, Die
Urzeit der Menscheit, 209. - "Oly nagy a távolság az ember és a majom kö
zött, hogy jelenleg a tudósok közül senkisem gondol arra, hogy azokat valami
közelebbi összefüggésbe hozza." Obermaier, Der Mensch der Vorzeit, 369. 
"Az emberi koponyának tudomásom szerint egyetlen egy majorni bélyege sincs,
amely a tudomány követelményeinek megfelelne." Ranke, Der Mensch I. 440.
"Az eddigiekből világos, hr)gy a jelenleg élő emberszabású majmok és ezek
harmadkori ősei nem foglalhatnak helyet az ember elődeinek sorában." Branca,
Der Stand unserer Kentnisse vom fossilen Menschen, 54. - "Látjuk, hogy az
ember és a jelenlegi majmok között oly lényeges különbség van, hogy az
ember a jelenleg élő majmok egyik csoportjából sem származhatott. Még az
ásatag kihalt emberszabású majmok sem lehetnek az ember közvetlen ősei."
Birkner, Die Rassen und Völker der Menscheit 208.

Az emberi embrió olyan fe)ődési fo
kokon megy át, amelyek feltünően

hasonlítanak a különfé!e állat-tipusok fejlődési szakaszaihoz, és
azért "az egyénnek a fejlődése tulajdonképen megismétlése a faj
fejlődésének." Ez az u. n. biogenetikai törvény. Az emberi em
brió, Darwin szerint, a fejlődés elsö szakaszában annyira hasonlít
agerincesek embrióihoz, hogy azoktól meg sem különböztethető.
Haeckel szerint pedig az emberi magzat fejlődési során 22 állati
fokozaton megy keresztül, melyek közül a legjellegzetesebb a
férgek, a halak, az alacsonyabb- és a magasabbrendű majmok
fejlődésének szakasza.

Ez a hirdetett hasonlóság azonban nincs meg az emberi
magzat és a többi állatok embriója között. Ha az ember fejlett
korában némikép hasonlít a magasabbrendű gerincesekhez, akkor
nem csoda, hogy ez a hasonlóság sokkal nagyobb a fejlődés kez
detén. Ez a hasonlóság azonban semmikép sem lehet a közös
származás bizonyitéka, mert a hasonlóság sohasem ad döntő ér
vet a közös származás mellett. De még ha az emberi embrió
kűlsöképen hasonló is lenne az állati embrióhoz, mégis lényege
sen különböznék tőle, mert képességben már magában zárja a
leendő emberi szervezetet és az állati embrióból emberi szerve
zet sohasem fejlődhet ki. Különben is még alaktani szempontból
sincs meg az emberi és az állati embrió közölt az a teljes hason-
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lóság, amelyet a fejlödéstan hívei hirdetnek. Elegendő futó pillan
tást vetni az emberi és az állati embriókat feltüntető alabbi áb
rára, hogy az emberi és az állati embriók közt fennáló szembe
szökö kűlőnbségröl L pl. az agy nagyságában vagy agerincoszlop
felépítésében és csigolyáinak számában - meggyözödhessünk.
A szövettani kutatások is mélyreható kűlőnbséget mutatnak fel az
emberi és az állati embrió között. Ami pedig Haeckel fejlődés
tani fokait illeti, azok komoly tudósoknál hitelre nem találnak.

Ha a biogenetikai törvény igaz volna, akkor az következ
nék belöle, hogy valamikor nagyfejű emberek éltek, mert al- em
briónak kezdetben testéhez viszonyítva nagy feje van. Éppen
azért a biológusok azt vélik, hogyabiogenetikai törvény általá
nos érvényre számot nem tarthat és annak alkalmazásában felette
óvatosnak kell lenni.

2.

l.

27. Az emberi (1), a sertés (2) és a tyúk embrió (3)
fejlődésük azonos szakaszában.
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A biológusok véleménye: "Az állati embriónak külső formáiban való
azonosság, amelyet oly sokszor állítanak, a valóságban nem létezik. Ezek az
embriók az osztályok, a rendek, a nemek és a fajok, sőt önmaguk Jellegzetes
tulajdonságait is már fejlődésüknek első szakaszában is magukon viselik."
His, Unsere Körperform, 201.- "A magasabb tökéletességű állati embrió for
mája, miként azt Baer helyesen megjegyezte, korántsem azonos egy más ál
lati embrió formájával." O. Hertwig, Werden der Organisrnen, 222.- "Mennél
inkább összpontosítjuk figyelmünket, annál inkább látjuk az élőlények között
a különböző hasonlóság mellett a sajátos különbségeket már az embrionális
fejlődésnek a legelső szakaszaiban is, még azoknál is, amelyek rendszertani
tekintetben egymáshoz közel állanak." Ranke, Der Mensch I. 141.- "Aki az
emberi embriót és a különböző állatoknak embrióit fejlődésük első szakaszai
ban azonosoknak tartja, az, His szerint, hasonló ahhoz az egyéves gyermek
hez, aki az összes négylábu állatokat egy gyűjtőnévvel jelöli." Birkner, Die
Rassen u. Völker der Menschheit 39.

A fejlődéstan hivei, különösen az embrióknál található kopoltyú-résekre
hivatkozknak. A fejlődés kezdetén az embriónál a fej mellett betüremlések
láthatók, amelyek némikép hasonlitanak a halak kopoltyú-réseihez; ez szerin
tük, a hal fejlődési állapotnak visszaütési bélyege. Ezek a betüremlések azon
ban semmikép scm vethetök egybe a halaknak a lélekzés szolgálatában álló
kopoltyúival, hanem azok egyszerü betürernlések, amelyekből a fej egyes
részei fejlődnek. "A tudomány nem engedi meg azt a következtetést, hogy,
mivel az emlős állatoknak ernbriói valamely embriónális állapotban betűrern
Jésekkel bírtak, azoknak őseit a halak osztályában keressük." O. Hertwig,
Werden der Organismen 221.

Az emberben számos olyan csbheuényes
4. A csökevényes szervekból

és rendellenességekból veli érv. szero van, amely az állatvilágból reánk
maradt és a tétlenség folytán vissza

fejlődött. Ilyenek a íülmozgató izmok, a faroknyulvány, a féreg
nyulvány és más ehhez hasonló szervek. Hivatkoznak aztán még
a rendellenességekre is, mint amilyen a kisfejűség vagy a nagy
fokú szörösség, amelyek, mint mondják, az ősi állapotokra való
visszaütések. Ez a magyarázat azonban téves, mert ezek nem
visszaütések, hanem fejlődéstani rendellenességek.

Hogy eszervekről kimutassuk csökevényes voltukat, igazol
nunk kellene azok célszerűtlenségét, ami felette nehéz feladat. Az
egyes szervek célját sokszor csak hosszú tanulmányozás után tud
juk megállapítani; így pl. a pajzsmirigy vagy a mandulák célját
csak a legújabban állapította meg az orvostudomány. Néha a
csökevényes szerveknek eszmei, architektonikus céljuk van, pl. a
férfi mellbimbóinak, amelyek a test arányát vannak hivatva ki
fejezésre juttatni. Ha ezek a szervek csakugyan csökevényesek
lennének, nem érthető, miért csökkentek azok egyformán az összes
emberfajoknál és miért nem tüntek el legalább néhol végkép.
Hasonlókép érthetetlen, miért nem maradt meg bennünk több
csökevényes szerv, ha csakugyan oly sok fejlődési fokon mentünk
át. Azt azonban nem akarjuk kétségbe vonni, hogy egyes szervek
a külső tényezők behatására vagy a használat, illetve a tétlenség
folytán némikép módosulhatnak.

A esőkévényes szervek közül első helyen emlitik a vakbélnek csökevé
nyes nyúlványát a féregnyulványt, A ragadozó állatoknál vakbél és féreg-
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nyulvány nincs, a növényevőknél a vakbél nagy, de nyulványa nincs, az ember-o
nél pedig a vakbél kisebb, de nyulványa van, me ly az embrionális korban
nagyobb, később azonban visszafejlődik. A féregnyulványnak élettani szerepe
ezideig még nincs felderitve. Talán a celluJózét emésztő enzimeket választ ki.
Lehetséges, hogy a féregnyulvány oly szerv, amelyre az embriónak és a
csecsemőnek van szüksége és akkor nagyobb is, később azonban visszafejlődik.

A fejlődéstan hivei hivatkoznak a csökevényes faroknyulványra. A farok
nyúlvány, amely a gerincoszlop végén levő négy-öt csökevényes testű fark
esigolyából áll, lényegesen különbözik az állati faroktól, amely mindig a gerinc
oszlop folytatása és tökéletes csigolyákból áll. A csökevényes faroknyulvány
nem lehet a gerinces farkos állapotokra való visszaütés, mert akkor legalább
egyeseknél igazi faroknak kellene lennie, hanem az fejlődési rendellenesség,
amely a gerincoszlop utolsó csigolyainak rendellenes növéséből származik.

A fiilmozgato izmok, a fejlődési elmélet szerint, a fül és a fejbőr mozga
tására szolgáltak, most azonban az emberek többségénél már csenevészesek
és csak egyeseknél vannak a jelzett cél szolgálatában, Ezek az izmok a küIön
féle egyéneknél és népeknél különböző fejlettségüek és az idők folyamán
bizonyos fokban változhatnak.

Az u. n. rendellenességek nem valami ősi állapotra való
visszaütések, hanem egyszerüen fejlődéstani rendellenességek.

A kisfejűségné! a koponya és az agy nagyon kicsi, úgy, hogy az értelmi
tevékenység foka felette csekély. Ennek az oka azonban az embrionális korban
történt fejlődési rendellenesség vagy valami fejlődési visszamaradás. A kis
fejűség beteges tünet, nem pedig visszaütés az ősi állapotra. Lehetetlen, hogy
az emberiség valamikor ezen az állapoton lett légyen, mert hisz akkor bizto
san kipusztult volna, minthogy ezek életükről nem gondoskodhatnak és külön
ben is, a tapasztalat szerint, ezek utódokat nem hoznak létre.

A szörösség is fejlődéstani rendellenesség és beteges tünet. E szörös
ség néha a homlokon vagy az arcon, máskor pedig az egész testen látható.
Rendesen az ember egész teste finoman szőrözött, ez a szörösséz az embrionális
korban meglehetősen erős. Könnyen lehetséges, hogyegyeseknél ez az embrio
nális szörözet marad meg és ez hozza létre a későbbi abnormális szőrözetet.

Végül hivatkoznak a nök löbbemlöjüségére, amely, bár ritkán, egyes
nőknél látható és szintén mint mondják, visszaütés az ősi ál/apotokra. A
többemlőjííség azonban kétségkivül fejlődéstani rendellenesség, rnert ezek néha
a háton vagy a combon is megvannak, ez világosan igazolja rendellenességi
jellegüket, mert ott sohasem szolgálhattak eredeti céljuknak.

A fejlődéstan hívei azt állít ják, hogya
oadnépeh, - főkép az ausztráliaiak és az

afrikai törpe népek - és a majmok között alig van különbség és
azért ezek a népek joggal tekinthetők átmeneti a/akoknak a majmok
és a vadnépek között.

Jelenleg azonban az antropológusok ezt már nem tartják,
mert mindnyájan azt tanítják, hogy az emberfajok egy nembe
tartoznak és így az emberiségnek egységes faji eredete van. "Ezen
a világon már nincs teljesen ismeretlen törzs és mégis úgy találjuk,
hogy minden jelenlegi törzs igazán emberi és eddig nem találtak
olyat, amely majorni lenne, vagy amely átmenetel alkotna a majom
és az ember között." Virchow, Anthropologenkongress, Wien 1889.
"A jelenleg ismert emberi nemben nincs törzs, nép, család vagy
egyed, amely állattani tekintetben átmenetet alkotna az ember
és a majom között." Ranke, i. k. II. 341.
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6 Ad lé yt . • A fejlődés-elmélet szerint az őslénytan
. s D am m. számos átmeneti alakot mutat fel az

ember és a majom között. Ilyen a jávai pitecantropos, a neander
völgyi, a heidelbergi, a piltdowni ember és mások. Ez azonban
nem felel meg a valóságnak. Az őslénytan nemcsak hogy nem
mutat fel átmeneti lényeket, hanem ellenkezőleg igazolja, hogy az
emberiség legősibb képviselői is jellegzetesen emberi testalkattal,
mint igazi emberek léptek fel. Ennek megvilágításául röviden is
mertetnünk kell a paleantropologia lényeges pontjait.

A geológiai korok közül legrégibb az archaikus kor, amely
ben az életnek semmi nyomát sem találjuk. Az őskorban először
lépnek fel az élőlények. A középkor a hűllők és a madarak kora.
Az újkor első részében a harmadkorban alakult ki a növény és
az állatvilágnak mai képe i ebben a korbán még semmi nyoma
sincs az embernek. Az újkor második része a negyedkor, ame
lyet bővebben kell részleteznünk, minthogy ebben lép fel először
az ősember.

A negyedkort a geológusok két részre osztják. Az első ré
sze a jégkorszakot magában foglaló diluvium; ez nevét a kor le
rakodásaitól (homok, kavics, jégárhordalék, moréna, lősz) nyerte;
ezt régebben tévesen a bibliai vízözönnel hozták összefüggésbe.
A negyedkor második szakasza az alluvium (áradmányok kora)
vagy a jelenkor. Ez felöleli az új-kőkort (neolit-kor), továbbá a
fémek [réz-, bronz-, vas-kor) korát és az emberiség jelen korát.

A diluvium elején [praeglaciális kor) Európában melegővi
klima volt, melegövi állatokkal (viziló, elefánt). Ez az archeoló
gusok chelléen kora. Ebből a korból való a heidelbergi ember.

A középső diluviumban beállt a jégkorszak (glaciális kor).
Sarki, hideg-nedves éghajlat uralkodott és északi állatok, a szőrös
mamut és. a barlangi ragadozók, éltek mindenfelé. A jégkorszakban a
jégárak Eszak-Európából, úgyszintén az Alpokból leereszkedtek
és Közép Európának javarészét jéggel borították. A jégárak ván
dorlásának bizonyságai a lekarcolt, legyalult sziklák, a síkságokon
hagyott vándorkövek, továbbá olyan sarki növények és állatok,
amelyek ezidőszerint csak a sarki vidéken élnek, Nem tudjuk
pontosan megmondani, melyek voltak a jégkorszakot előidéző
tényezők. Az u. n. "földi elmélet" a jégkorszak okát a föld ten
gelyének változásából, illetve fl sarkek vándorlásából magyarázza.
Az északi sarkpont akkor Eszak-Azsiában lehetett, úgy, hogy
Közép-Európában sarki éghajlat volt. A jégkorszakot egyesek,
főként az Alpokban, négy korszakra osztják, míg mások, helye
sebben, az egységes jégkorszak mellett foglalnak állást. A jégkor
szak tartamára nézve a geológusok között nincs egységes felfogás.
Az antropológia szerint az ember először a jégkorszakban illető
leg a jégkorszakot megelőző rnelegebb időben jelenik meg. A
jégkorszak az archeológusok moustéri kora.
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A jégkorszak embere il neanderoiilgyt ember, melyet az el
ső diluviális neandervölgyi csontvázról neveztek el így. E csont
váz sajátságos bélyegeit kezdetben beteges elváltozásoknak minő
sítették, később azonban, amikor több ilyen neander-bélyeget
feltüntető koponyát és csontvázat találtak, kétségtelenné vált, hogy
Európában a jégkorszakban a mai európainál primitívebb ember
faj, a neandervölgyi emberfaj élt. A neandervölgyi embert jelle
mezte az alacsony termet, az erős szemöldökfeletti ív, a rézsutosan
hátrahajló homlok, az előreálló durva állkapocs, jellegzetesen
emberi fogakkal. A neandervölgyi embernek több csontváza is
meretes. Ezek a neandervölgyi csontváz-töredék, a spy férfi és
női csontváz, a krapinai megpörkölt és felrepesztett csontváz-töre
dékek, a gibraltári koponya, a szertartásszerüen eltemetett moustéri
ifjú teljes csontváza, a la chapellei szintén szertartásszerűeneltemetett
idős emberi csontváz, a la ferrasi, a la quinai, a la naulettei, a sipka
barlangi és a malarnaudi csontváz-töredékek. E csontváz-töredé
kek alapján kétségtelen a neandervölgyi ember létezése. Anatómiai
felépítésben hasonlíthatott a mai ausztráliai bennszűlőttekhez, úgy,
hogy nem lépi túl az emberiség faji egységkörét. Ugy vélik, hogy
a neandervölgyi ember a jégkorszak végén, amikor Európában a
magasabbrendű cro-rnagnoni faj megjelent, akkor egészen kihalt,
rnert a neandervölgyi emberre jellegzetes bélyegek teljes egészük
ben nem térnek többé vissza.

28. A neandervölgyi ember koponyája.
A la Chapelle aux Saints-i lelet.

29. A cro-magnoni ember koponyája.
A cro-magnoni lelet.

A felső diluvium a jégkorszak utáni postglaciális kor hideg
száraz éghajlattal, a tundrák és a steppék állatvilágával, főkép a
rénszarvassal. Ezt a kort az archeológusok aurignaci, solutréi,
és magdalént korra osztják. Ebben a korban élt a cro-magnoni
faj; ez anatómiai felépítésében már teljesen megegyezik a mai em
berrel, középmagas termetű volt magas homlokkal, rövid széles
arccal és állkapcsí csúccsal bíró erős állkapoccsal. Ennek az em
bernek is több csontváztöredéke ismeretes. A legfontosabbak: a
cro-rnagnoni öt csontváz, a cornble-capellei, a mentoni, a laugeri
basse, a laugeri-haute, a brünni, a la madeleini, a chanceladi, az
ofneti és a mas-d'azyli csontvázak. A cro-rnagnoni faj mellett Eu-
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rópában élt még egy másik, néger bélyegeket feltüntető faj, rnely
nek azonban csak két csontvázát találták meg a mentoni barlang
ban, ez a grimaldi rassz; ez a mai busmanokhoz és a hottentottákhoz
hasonlíthatott.

A cro-rnagnoni faj leszármazottjaiból származik Európa jelen
legi lakossága. Az antropologia Európa lakosságát három ősfajra
osztja. Ezek: a hosszúfejű. alacsony termetü, barnaszínü földközi
faj; a hosszúfejű, magas termetű világosszínű északi (germán) faj
és a szélesfejű, alacsony termetű barnásszínű alpesi faj. A cro
magneni faj utódai alkotják a földközi fajt i ennek az északi vidé
kekre szorult része alakult át a századok folyamán északi fajjá, míg
az alpesi faj a neolit-kor elején vándorolt be ismeretlen vidékekről.

Geologiai korok I Paleonlologia
______ --c==-,---- -- .----

Archeologia Anlropologiai lajok

E

>
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Negyedkor -= l Alluvium C~ jelenkor~= Neolitkor, Fémek kora, Történeti kor.

Ezek után világos, mit kell a fejlődéstan átmeneti alakjaira
válaszolni.

1. A neandervölgyi ember a mondottak szerint bár a mai
európainál anatómiai felépítés tekintetében primitívebb jellegű volt,
de azért mégis igazi ember volt, igazi jellegzetes emberi vonások
kal. Igy pl. a chapellei koponya köbtartalma 1624 crn'' és azt
Boule a híres antropologus, Bismarck koponyához hasonlítja. A
neandervölgyi bélyegek nem lépik túl az emberfajták ingadozási
körét, amely, miként a jelenlegi fajoknál is látjuk, meglehetősen
nagy.

2. A fejlődéstan hivei az átmeneti pitecanfroposra hivatkoz
nak. A jávai "majomember" csontváztöredékei a koponya-tető, az
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e mellett talált két zápfog és 15 m-el odébb felásott bal comb
csont. Dubois ezekből a leletekből alkotta meg az ő hires IIma
jomemberét". Mindenekelőtt azonban kétséges e csontok egyiivé
tartozása és ha együvé tartoztak is, akkor sem nyújtanak elegendő
támpontot a majomember megszerkesztésére. A koponya ürtartal
ma 800 cm 3. ; lényegesen kisebb az emberi koponyáénál, amely kb.

/ ,~, _ .
........ -,.... ~.

../ , --- ----- -, -,..•.••...,

.

30. Koponya-körvonalak.
1. Angol - 2. auszt rá liai bennszülöt t - 3. nea ndervölgyi - 4. pitecantropos 

5. csimpánz koponya körv onala.

2.1.

31. A neandervölgyi és a jelenlegi ember áll kapcsa.
Fels ösor : la naul ett e-i , a spy- és a jelenlegi emb er állk apcsa.

Alsósor : 1. heidelbergi ember állkapcsa - 2. majomi állkap ocs.

1500 cm. Boule szerint a pitecentropos valami magasabbrendű
emberszabású, ma már kihalt majomi ág képviselője volt és így
nem is lehet az ember őse. Különben is pitecantropos a negyed
kori rétegekből való és így az ősemberrel egyidejű, nem lehet
tehát az ő őse.
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A fejlődéstan hívei elsősorban a heidelbergi embernek reánk
maradt állkapcsára hivatkoznak. Jellemzi ezt a durva anatómiai
felépítés, és az állcsúcs hiánya; a fogak azonban tipikusan embe
riek és így kétségtelenül emberi maradvánnyal van dolgunk. Az
antropológia szerint a heidelbergi ember, kinek állkapcsa még a
jégkorszakot megelőző rneleg időből származik, a neandervölgyi
ember változata. Eszközei a chelléen tipusú eszközök voltak. Pon
tosabb anatómiai képe azonban nem rajzolható meg, mert egy
állkapocs erre elegendő alapot nem nyujt.

Ugyancsak hivatkoznak még a piltdowni ember maradványá
ra is. Ennek koponyája mellett néhány méternyi körzetben ma
jom-állkapcsot találtak tipikusan majomi fogakkal: Az angol ant
ropológnsok e két leletet együvé tartozónak vették és ebből al
kották meg az "eoantropost", "az emberiség hajnalát", kinek
koponyája már emberi, állkapcsa azonban még majomi. E csont
váztöredékek azonban, az antropológusok javarésze szerint, nem
tartoznak együvé és így azok alapján nem is lehet felépíteni a
"majomembert". A piltdowni ember koponyájának ürtartalma,
Keith mérése szerint, 1500 ern" és így koponyájának e nagy fej
lettségét tekintve sem lehetett "majomember".

A fejlődéstan hívei azt mondják, hogy
az emberiség legrégibb kora kultura

nélküli volt. A neandervölgyi embernek és fökép a harmadkori
embernek még nem alakult ki a lelki világa. Ezt igazolják, sze
rintük, a neandervölgyi ember primitív eszközei és főkép a
harmadkori ember "eolitjei", amelyek mintegy átmenetet alkotnak
az igazi kultureszközök felé.

Ez azonban nem felel meg a valóságnak. Igazolni fogjuk,
hogy az ősember a kultura hátterében jelenik meg és így az ős
ember nemcsak testileg hanem lelkileg is igazi ember volt. A
harmadkori eolitek pedig nem igazi kultureszközök és így nem
is bizonyíthatják a harmadkori ember létezését.

1. A jégkorszak embere a neandervölgyi ember, miként azt
a reánk maradt emlékekből tudjuk, a jelenlegi vadak életéhez
hasonló nomád-vadász életet élt. A jégkorszak éghajlatának zor
donsága elől a barlangokba menekült, hozzátartozóit ott temette
el, melléjük téve fegyvereit, eszközeit és emlékeit. Ezekből a
reánk maradt emlékekből tudjuk megrajzolni az ő lelki világának
képét.

A neandervölgyi ember igazi ember volt. Igazolják ezt 1.
anatomiai felépítése, amely, miként azt előbb kimutattuk, a jelen
legi emberfajták ingadozasi körébe esik. 2. Eszközei tipikus esz
közök, amelyeket kovakőből pattintással primitiv igényei kielé
gítésére készített (tőr, fúró, kaparó, véső). Hasonlókép fegyvereket
is készített tűzkövekből. 3. Ismerte a tűz használatát, amely szin-
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tén jellegzetes emberi bélyeg, mivelhogy az állatvilágban seholsem
ismeretes. 4. Végül vallásos lény volt, minek bizonyitéka az,
hogy halottait szertartásszerüen temette el.

2. A cro-magnoni embernek nemcsak eszközei és fegyverei,
hanem egyéb műoészi emlékei is ránk maradtak, amelyek igazol
ják, hogy az művészi készséggel megáldott tehetséges nép volt.

3. 4.

c\ fr',)

5. 6. 7.

9.

32. A diluviális ember rajzai és faragványai a diluviális barlangokból.
1-4. Orrszarvú, barlangi medve, bölény és mammut rajz - 5. lófej-faragvány

ornamentális díszítésekkel - 6-8. emberi alakokat feltüntető rajzok -
9. a legelő rénszarvas rajza.

Kőeszközeikés fegyveieik már tökéletesebbek voltak a neandervölgyi
emberénél, és nemcsak kőből, hanem csontból is készültek. Kul
túrájának különböző fokait az ősrégeszek aurignaci, soluiréi és
magdaléninek hívják. Csontiparából a csontból készült varrótük,
szigonyok, vetőfák és kommandó-pálcák maradtak reánk. Csont-

14
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ból készült íaragványai és domborművei, a sziklafalakra és a
fegyverekre felvésett rajzai és végűl a barlangok festményei a ne
gyedkori állatokat örökítik meg j e kultúremlékek megfigyelő tehet
ségröl, technikai és művészi érzékról tanuskodnak. Vallásos éle
tét igazolja, hogy halottait szertartásszerüen temette el, sirjukba
pedig fegyvereket és dísztárgyakat tett a halott túlvilági élete
számára. A vallásos élet szolgálatában állott a művészet is. A
barlangok az ősemberek szentélyei lehettek és a falakra festett
állatképek előtt az állatok szellemeit kérve imádkozott, hogy azok
vadászataiban segítségére legyenek.

3. A fejlődéstan elmélet hívei az emberiség legrégibb kép
viselőjét a harmadkori emberben látják; ennek az átmeneti "ma
jom-embernek" ipara a harmadkori rétegekben található eolitek.
Ez azonban nem felel meg a valóságnak. Az eolitek a természet
től készen nyujtott, határozott alak nélküli kovadarabok, amelyek
némikép az igazi kultureszközökre emlékeztetnek. Az archeológu
sok azonban az eolitehet nem tartják igazi, emberi kéz által
megmunkált eszközöknek, hanem azt mondják, hogy azokat pusz
tán természeti tényezők, a hideg és a meleg következtében beállott
repedések, a rétegek nyomása, a folyók partjain a hullám-verés,
hozhatták létre. A harmadkori ember csontmaradványait eddig
még nem találták meg. A harmadkori állati csontokon található
karcolatok nem a harmadkori ember rajzai, hanem súrlódás, ütés
vagy állati harapás nyomai. Eszerint a harmadkori ember létezése
puszta feltevés, amelyet egyetlenegy érv sem támaszt alá.

33. Harmadkori eolitek.

Az ősembertaní tudomány nem is fogadja el a harmadkori ember léte
zését. "A harmadkorú állatok ama formáiról, amelyek az ember ősei lennének,
semmit sem tudunk; biztos, hogy eddig harmadkori emberi csontokat nem
találtak." Branca, Der Stand unsercr Kenntnisse vom fossilen Menschen 67.
- "A harmadkori ember mindezideig semmikép sincs bebizonyítva." Obermaier,
Der Mensch der Vorzeit 412, - "A harmadkori embert eddig nem találták
meg. A legrégibb biztos emberi nyomok Európában és a világ többi részeiben
a diluviumnál nem régebbiek. A legujabb antropológiai adatokból leszúrt leg
fontosabb igazság az, hogy a majomhoz hasonló emberi öst a duluviumban nem
találtak, és nincs is remény, hogy azt valamikor a harmadkorban megtalálják. "
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Ranke, i. k. 477. - nA harmadkorból úgy emberi csontok, mint pedig biztos
emberi kultúreszközök maradványai eddig ismeretlenek." Birkner, Der diluviale
Mensch 7. - nBiztosan tudjuk, hogy a negyedkori ember Európában élt;
olyan adataink azonban, amelyek a negyedkori ember eredetéről és előbbi
életéről felvilágositanának, eddig még nincsenek." Hoernes, Der diuviale
Mensch in Európa 2.

Az ember lelke az állati lélektőllénye8. A fejlődéstan lehelellenségél
igazoló lélektaai érv. gesen különbözik és annál lényegesen

magasabbrendű. Már pedig akkor nem
származhatik tőle fejlődés útján.

A főtétel igazolása. Az emberi lélek mindenekelőttaz értelmet
tekintve lényegesen magasabb tökéletességű az állati léleknél. Az
érlelem tette lehetővé a tudományok ápolását, a kultúra és a szép
művészetek ama nagyszerű alkotásait, amelyeket az emberiség
kulturlörlénetében megcsodálunk. Minderre az állati lélek képtelen.
Az állat érzékeivel csakis érzéki dolgokat fog fel, csak érzéki
szemlélete, emlékezete és képzettársítása van i a dolgok lényeget
és az érzékfelettieket nem ismeri meg, elvontan nem gondolkodik
és gondolatait szavakkal nem fejezi ki, erkölcsi és vallási eszméi
nincsenek, a tudományokat és a művészeteket nem ápolja. Ugyan
csak lényeges kűlőnbség van az akaratot tekintve is, amely az
embernél szabad, szellemire, esztétikai szépre, erkölcsi jóra és az
isteni örök dolgokra vonatkozhatik, mindez az állatnál nincs meg.
Végül az ember lelke szellemi állag és halhatatlan, az Isten köz
vetlen alkotása, ami az állati lélekről szintén nem mondható. Az
emberi lélek tehát az állati lélektől lényegesen különbözik, an
nál lényegesen magasabbrendű.

Az altétel igazolása. Ha valami fejlődés útján másból származik,
akkor azt képességileg kell magában zárnia, merl ha ezt nem
Iogadnók el, akkor tagadnők az elégséges ok elvét. Már pedig ami
lényegesen különbözik és lényegesen magasabbrendű, az semmikép
még képességileg sincs meg a másikban és így attól fejlődés útján
nem származhatik.

1. Ha az ember csakugyan az állat-
9. Lehelellen következmények. I kkvilágból származott vo na, a or igen

sok átmeneti alaknak és sok fajnak kellene lennie. A majmoknál
18 ásatag fajt, a félmajmoknál pedig 30 ásatag fajt találtak és jelen
leg is több majom-faj van. Az állatvilág többi osztályaiban is több
ásatag és több élő faj van. Ha tehát az ember csakugyan az állat
világból származott, akkor számos ilyen átmeneti fajnak és alaknak
kellene lennie, melyek nyomaira azonban eddig, sem a harmadkori,
sem a negyedkori rétegekben, nem akadtak. Jelenleg is az emberi
ségnél csak egyetlenegy emberi faj' van, holott az állatvilágban
minden osztályban több faj van.

2. Ha az ember csakugyan annyi ezer esztendővel ezelőtt
az állatvilágból származott, akkor érthetetlen, hogy miért marad
meg az emberiség annyi ezer esztendőn át ugyanazon a kultúr
fokon, mikor tudjuk, hogy az emberiség egyik legrégibb kultúrája

14*
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az egyptomi 7-8 ezer éves, és azontúl kultúra már nem mutat
ható ki.

3. Ha az emberiség úgy szaporodott a multban, rnint a jelen
ben, akkor visszafelé haladva már néhány ezer év előtt el kell
érnünk az első emberpárt. Ha pedig az emberiség már annyi ezer
esztendőn át élt volna, akkor érthetetlen, miért nem szaporodott
el már előbb jobban és miért már régen nem töltötte be teljesen
a föld szinét.

4. A különféle népek ősi hagyományaiban mindenütt feltalál
ható a boldog paradicsomi állapotra való visszaemlékezés, amelyet
saját hibáik folytán veszítettek el, ellenben a hagyományokban
sehol sincs szó az állatvilágból való származásról.

Áttekintve ama érveket, amelyeket a
fejlődéstan hívei az embernek az állat

világból való származása mellett sorakoztatnak fel, arra a végső
következtetésre kell jutnunk, hogy a felhozott érvek semmikép
sem bizonyítják az embernek állati származását. Az őslénytani, az
archeológiai, az anatomiai és a néprajzi tudományok nem derítet
tek fényt az emberiség homályba borult őskorára, nem világítot
ták meg az ember eredetének súlyos problémáját. Aki az igazsá
got elfogulatlan lélekkel keresi, annak épen a tudomány nevében
az ember származásának kérdésében tartózkodó állas pontra kell
helyezkednie és Boule, a nagynevű paleantropologussal őszintén
kell bevallania: "Bármennyire is nehezére esik az önszeretetnek,
mégis őszintén meg kell vallanunk, még nagyon távol állunk attól,
hogy világos választ adhassunk Huxley nagy kérdésére, távol
vagyunk még attól, hogy az eredet kérdésének problémáját vég
kép megoldhassuk. " Boule, Les hommes fossiles 452.

Ha pedig mindama érveket, amelyeket az őslénytan, az
archeológia és a bölcselet köréből felhoztunk, átgondoljuk és
összegezzük, akkor kétségtelen, hogy az ember az őstörténelem
legősibb korában is mint testileg és lelkileg tipikus "Homo sapiens"
jelenik meg minden összekötő kapocs nélkül az állatvilág felé, és
akkor azt a végső következtetést kell levonnunk, hogy az embernek
állati származása nemcsak hogy minden tudományos alapot nélkülöz,
hanem az a legnagyobb mértékben valószínütlen és így az ember
nek állati származása nemcsak hogy nem igazolható, hanem az el
sem fogadható.

A ker. bölcselők közül egyesek azt
állították, hogy az ember csak teste

szerini származott az állatvilágból olyképen, hogy Isten a leg
magasabb íejlettségű állat testét vette, annak megadta a meg
felelő szervezettséget, hogya léleknek harmonikus, megfelelő élet
elve lehessen és ebbe az állati testbe teremtette a lelket.

Erre a feltevésre azonban szükség nincs. Kimutattuk ugyanis,
hogya fejlődéstan érvei semmit sem bizonyítanak és így az igazolva
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egyáltalán nincs. Továbbá a bölcseleti érv is ellene szól. Ha már
a lelket Isten közvetlenül teremtette, akkor nagyon megfelelő volt,
hogy az egész embert is közvetlenül teremtse. Ez annál is inkább
áll, mert csakugyan nem méltó, hogy az ember, aki az állatvilág
ura, a teremtés közvetlen célja, az állattól származzék és vele
vérrokonságban legyen. Végül ez ahittudósoknak általánosan el
fogadott tana és emellett szól a Commissio Biblica határozata is,
amely azt kivánja, hogy a szentírás ~ma része, amely az ember
Istentől való közvetlen teremtését és Evának Adámból való terem
tését leírja, a maga történelmi valóságában sértetlenül fenntartas
sék.

1. Az emberiségnek egy törzsből való
származása a kat. hit tanítása, de fide
catholica. Ezen alapszik az eredeti bűn

hitcikkelye. Eszerint a poliíilogenezis, amely az emberiséget több
igazi, emberi őstörzsböl származtatja, kat. dogmába ütközik.

2. Osszüleink lelkének Istentőlvaló közvetlen teremtése Istentől
kinyilatkoztatott igazság, de fide divina. Ez világosan megvan a
kinyilatkoztatás forrásaiban, A kat. hittel tehát ellenkezik a szélsősé
ges fejlődési elmélet, amely az embert még lelke szerint is az
állatvilágból származtatja.

3. Evának Adámból való teremtése, úgy látszik, szinién a
hit igazságai közé tartozik. Ezt sz. Pál többször hangsúlyozza és
a Comm. Bibl. idevágó határozata is azt kívánja, hogy "az első
asszonynak az első emberből való teremtése" történeti valóságnak
vétessék.

4. Az első ember testének Istentől való közvetlen teremtésére
vonatkozólag a teológusok általában teologiai cenzurával bélyege
zik a származási elméletet, a teológiai cenzura azonban nem
mindenkinél egyenlő. Bár így a teologusok java része teológiai
cenzurával bélyegezi a származástan e mérsékelt alakját is, mégis
vannak egyesek akik azt vallják, hogy az jelenleg még szabad el
gondolás tárgya; az ember származásának kérdése természettudo
mányi probléma, amelyet majd talán idővel a paleantropologia fog
megvilágítani avagy az örökké rejtve marad elöttünk. Igy véleked
nek Leroy, Obermaier, Dorlodot, Girard, Prohászka Ottokár. Ezek
kel együtt mi is valljuk, hogya származástani problémát eddig az
Egyház még nem döntötte el végérvényesen és addig e probléma
szabad elgondolás tárgya. Az Egyház azonban, minthogy eddig az
ellenkező tant semmikép sem bizonyították be, helyesen védi
régi álláspontját és joggal kívánja, hogy szellemi harcosai elő
adásaikban és írásaikban ezt a régi tant védjék.

III. Az emberiség kora.

Az emberiség korát évszámokban nem lehet pontosan meg
adni, erre se a szentirás, se a történelem, se a geológia nem nyujt
elegendő alapot.
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A szeritírás felsorol ugyan Ádámtól
Noéig és Abrahárnig terjedő családíá

kat, ezekből azonban nem lehet biztosan következtetni az embe
riség korára. Nem biztos ugyanis, hogy a szentírás jelenlegi szá
madatai csakugyan az eredetiek-e avagy a másolásnál nem nézték-e
el, ami könnyen lehetséges, mert a szentírás az évszámokat
betükkel jelölte. A szentírás évszámai a különbőzö szővegek sze
rint különböző, így a héber szöveg szerint Krisztusig 4000, a sza
marai szerint 4400, a septuaginta szerint 5400 év telt el. Azt sem
tudjuk biztosan megmondani, vajjon a felsorolt családfák teljesek-e;
a szentírás ugyanis, a keleti szokás szerint, csak a kiválóbb
családtagokat jegyzi fel. A szentirásbol tehát az emberiség kora
évszámokkal nem állapítható meg és kétségkívül a szentírással
nem jön ellentétbe az, aki az emberiség korára 10.000, vagy ha
erre szűkség van, ennél még nagyobb évszámot vesz fel.

A történelem sem mondja meg az
emberiség korát évszámokkal. Egyip

tomban Kr. e. kb. 4000 évvel Menes fáraó uralkodása alatt virágzó
kultura volt. A babiloni birodalom Kr. előtt 4-3000 között alakult
ki. Kinában Fochi uralkodása kb. Kr. e. 3568-ba esik. A kaldeu
sok történetében Our Nina feliratos szebor- és oszlopemlékei
Kr. e. 4000 esztendőből valók. A történelem évszámai tehát a
kereszténység előtt 4000 évnél tovább nem követhetők. Ha már
most hozzávesszük, hogy ezek a népek, már akkor is a müveltség
magas fokán állottak és hogy az emberiségnek egyemberpártól
való származására és elterjedésére, továbbá ekkora kultura meg
teremtésére néhány ezer esztendő kellett, nem látszik alaptalan
nak az a számítás, amely az emberiség korát 8-10.000 évre
teszi.

A geológia.

igazitanak némikép útba.

A történetelőtti idők korára nézve csak
a kétes értékű geológiai idő mérök

A geológiai kronométerek kőzűl legértékesebb a svéd Geer
időmérője, amely a jégkorszaki jégárak évi visszavonulásainak
emlékeiből, akárcsak a fa gyürüiből a fa korát, akarja meghatá
rozni azt az időt, amely alatt a jégkorszaki glecserek a svéd föl
dön átvonultak észak felé. Ezt az időt Geer 12 ezer évre becsüli.
Ehhez még hozzá kell adni azt az időt, amely alatt a jégkorszaki
glecserek Közép-Európából Svédország déli részéig jutottak, ezt
ő 4000 esztendőre tartja. Eszerint tehát 16.000 esztendő telt el,
amióta Középeurópából a glecserek elvonultak. A jégkorszak utáni
idő tehát 16.000 esztendő. Ha a jégkorszak utáni idő 16.000 év,
akkor a középső és az alső diluviumra sokkal több időt kell adni,
mert ezek a rétegek az előbbieknél jóval vastagabbak és e rétegek
mélyén megmaradt csontvázak teljesen megkövesedtek. Ezen az
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alapon H. Obermaier amoustéri kultura emberét, a neander
völgyi embert 50.000, núg a chellei kultura emberét a heidelbergi
embert 100.000 esztendősnek tartja.

A többi geológiai kronométerek a rétegek jelenlegi képző
désének idejét veszik alapul és ezen az alapon következtetnek a
régi geológiai rétegek keletkezésének idejére. Ily Niiesch és Heim
a schuieitzersbildi negyedkori rétegeket akarták meghatározni, alapul
véve a legfelsőbb humusréteg képződésének idejét, amelyet ők
4000 esztendősnek tartottak. Ezt az adatot alapul véve és össze
hasonlítva a hurnusréteg vastagságát a rénszarvaskori réteg vas
tagságával, a rénszarvaskori ember idejét kb. 20.000 évre becsülik.
Mások azonban e rétegek képződésére elegendőnek tartanak 300
évet is.

Más geológusok más uton kisérelték meg kiszámítani a jég
korszaki ember korát. Igy Heim a Muota-delta jelenleg megfi
gyelhető iszaplerakodásaiból akarta kiszámítani a jégkorszak utáni
időt és ezt 16.000 esztendőben állapította meg. Az amerikaiak
a jégkorszaki időt a Niagara vízesés jelenlegi eróziójából akarták
megállapítani. A Niagara víztömege 25 m. magas mészkőrétegről
zuhan le és ebből a mészkőfalból 136 cm. szakít le évenkint a
lezuhanó tömeg. A jégkorszak utáni idő alatt ez a hátrálás kb.
9 km. és így az amerikaiak a jégkorszak óta 10.000 esztendőt
vesznek fel.

A jégkorszak éoszámbecslései felette változatosak.
A postglaciális kor becslesei nagyon kűlőnbözők. A glecse

rek elvonulása óta eltelt időt Arcelin 5, Holts 7, Prestwich 10,
Warrem-Upham 10, Heim 16, Mortillet 16, Rutot 8, Croll 80,
Hansen 9, Osborn 25, Sollas 17, Penck 20, Woodwart 7-10, Hicks
15, Sarauro 10-25, Geer 15, Boule 10, Gosse 18, Richars 16,
Nüesch 29 és Forel 100 ezer esztendőre becsülik.

Magának a jégkorszaknak felbecsülésére vonatkozó évszámok
is felette változatosak. A jégkorszak időtartalmát Holts 17, Prest
wich 25, Warren-Upham 30, Heim 100, Mortillet 100, Rutot 140,
Croll 160, Hansen 130-190, Sollas 400, Osborn 500, Penck pe
dig 500,000 évnél még többre is becsülik. Ezek után az emberiség
abszolut korát megjelölő évszámok is egymástól nagyban eltérnek.
Frass 7, Schaafhauser 12, Lapparent 13, Holts 24, Prestwich 35,
Warren-Upham 40, Obermaier 100, Heim és Mortillet 116, Rutot
148, Croll 240, Hansen 200, Sollas 417, Penck és Osborn 525
ezer évre becsülik az emberiség korát.

A geológiai időmérők azonban nem megbízhatók. Ezek
ugyanis ama feltevésen alapszanak, hogya mult idők letünk kor
szakaiban a geológiai rétegek felépítése ugyanolyan természeti erők
hatása alatt történt, mint ahogy az most szemünk előtt lejátszódik.
Ez a feltevés azonban kétes és innét látható a geológiai időbecslések
megbízhatatlan alapja.
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Különösen bizonytalan a jégkorszak időtartamának becslése,
A jégkorszakban ugyanis több eljegesedési időszakot különböztet
nek meg, több átmeneti, melegebb időszakokkal. Igy Penck nyomán
négy eljegesedési kort különböztetnek meg az Alpokban és ennek
alapján egész Európában. Ez azonban nem biztos és sokan az
egységes jégkorszak mellett foglalnak állást.

A jégkorszak időtartamát egyrészt a jégkorszaki jégárak le
rakodásaiból, másrészt a jelenlegi jégárak visszavonulásának idejé
ből szokták meghatározni. Ez azonban felette bizonytalan. A meg
figyelések igazolják, hogy e geológiai tünemények nem mindig
egyformán és ugyanolyan idő alatt jönnek létre. Hatalmas rétegek
árvizek alkalmával gyorsabban rakódhatnak le. A jégárak is rövid
idő alatt sokszor tekintélyes utat tehetnek meg. Igy pl. egyesek
véleménye szerint a jégárak visszavonulásának idejére, amelyet,
mint láttuk, Geer 16 ezer évre becsül, 300 év is elegendő. A
Rhone folyó ugyanolyan idő alatt kétszer annyi hordalékot rak le,
mint a Rajna. A schweitzersbildi negyedkori rétegek, melyeknek
korát a svájci geológusok 20 ezer évre becsülték, más geológusok
szerint 300 év alatt is létrejöhettek.

Nem feltétlenül biztos, az se, hogy az archeológiai korok idő
beli egymásutániságot és akkora időtartamat jelentenek. Lehetséges
volt, hogya jégárak melletti vidéken sarki éghajlat volt, jellegzetes
sarki növény- és állatvilággal, és ott a nehezebb megélhetési viszo
nyok között élő emberek kulturája kezdetlegesebb és durvább volt,
ez lenne az alsó paleolit-kor. Ebben a jégáratoktól távolabb eső
vidéken a kedvezőbb éghajlat és a könnyebb megélhetési viszo
nyok következtében az emberek és a kultúra is magasabb mű
veltségű fokon álltak, ez volna a felső paleotit-kor. Csakugyan
a geologiai és a paleontológiai kutatások alapján tudjuk, hogy a
diluviumban Svájcban a jéggel borított terűletek mellett egyidejűleg
erdős vidékek is voltak.

Mindezekből látható, hogy az emberiség korának évszámokkal
való becslése kétes értékű és így az emberiség kora számokban
nem mondható meg.

IV. Az emberiség faji egysége.

Az emberiség faji egységének problémája azt vitatja, lehet-e
az egyes ember fajtákat egy nagy családba egyeSíteni úgy, hogy
a különféle fajták ugyanannak a fajnak csak változatai, ugyanan
nak az egységes fatörzsnek csak hajtásai legyenek.

Az emberi nem faji egységét egyesek néhány évtizeddel
ezelőtt kétségbevonták. mert a vadnépek egyes elmaradott törzseit
átmeneti fajoknak tartották az állatvilág és az európai ember kő
zött. Mások pedig az emberi nem faji egységét a négerekre nézve
vonták kétségbe, hogy így a rabszolgakereskedést annál zavarta-
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lanabbul űzhessék.Maazonban az emberiség faji egységét a természet
tudósok mind, még a származástan hívei is, elfogadják. Es ez a
ker. bölcselet tanítása is. Igazolni fogjuk az emberi nem faji egysé
gét úgy, hogy kimutatjuk, hogy az egyes emberfajták között fenálló
kűlőnbségek sokkal kisebbek, mint azok, amelyek az állatoknál az
egyes fajváltozatok közt fennállanak, sőt az emberfajok közti
hasonlóság oly nagymérvű, hogy azok faji egysége kétségtelen.
Előbb azonban vázoljuk a jelenleg élő fajok tudományos felosztá
sát.

A . l l g 'Iő lajok leloszlása. Az ember-fajták rendszerezésénél az
Jeen e e antropologusok kűlönféle bélyegek

alapján akarják az emberiséget felosztani. E nagy változatosság
azt mutatja, hogy nincs az emberfajokat élesen elkülönítő oly bé
lyeg, amely mindenki tetszésével találkoznék.

Régebben a mesterséges rendszerek voltak előtérben, ame
Iyeknél a felosztás alapját kűlsö testi bélyeg alkotja. Igy Blumenbach
a szín alapján öt fajt állít fel: fehér-kaukázusi, sárga-rnongol,
barna-maláji, fekete-etiópiai és vörös-amerikai. Quatrefage a szín
és a koponya alapján három tiszta és két kevert fajt állít fel.
Topinard a szín, a koponya és a hajzat alapján fehér, sárga és
fekete fajt különböztet meg. Deniker a hajzat, szem és az orr
alapján hat törzset tűntet fel. Huxley a koponya, a fogak, a szem
a hajzat és az orr alapján öt, ugyanazon az alapon Flower csak
három emberfajt állít fel. Minthogy így tisztán a testi tulajdonsá
gok szemmeltartásával nem adható jó felosztás, azért ujabban
inkább a természetes rendszereket hangsúlyozzák, amelyek a testi
és lelki jellegeket, a fajok belső rokonságát, azok kialakulását és
történetét tartják szemelőtt. E rendszer legkiválóbb képviselője
Stratz, őt követve osztjuk fel mi is az emberfajtákat a következő
képen:

I. Az ősi protomorf fajok a műveltség legalacsonyabb fokán
álló népeket ölelik fel. Idetartoznak 1. az ausztráliai, pápua, mela
néziai, 2. a busmann és a hottentotta, 3. az indián, aszték és a
tűzföldi, 4. a Nagy-Óceán szigetein lakó óceániai, 5. az u. n.
szétszórt fajták : Ceylon őslakói a veddák és a grönlandi eszkimók.

II. Az ősi fajtákkal szemben állanak az uralkodó fajták,
amelyek úgy testileg, mint lelkileg a fejlettség magas fokán vannak,
ezek uralkodnak a föld legnagyobb része felett. Ezek a következők.

1. A feketebőrűek, a négerek, ezek Afrika lakói, számuk
136 millió, az emberiségnek 11 %-a.

2. A tiszta sárgabőrű faj csaknem egész Ázsiát lakja, ez az
emberiség 44°'o-át teszi ki, számuk 530 millió. Ezek két nagy
csoportra oszlanak fel; a) keletázsiai nagy népek: kínai, japán,
kóreai, tibeti, b) az altáji csoport: a mongolok, tunguzole és a
törökök.
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3. A keverék sárgabőrű fajták azok, amelyek sárga eredete
kétségtelen, de azután más fajtákkal is keveredtek. Ezek a) az
urali népek, amelyek a sárgabőrűek és a fehérek keveredése
folytán jöttek létre í ilyenek a szamojédek, az ugorok, vogulok,
osztjákok, magyarok, finn ek, a lappok és az elszlávosodott bolgárok.
b) a hátsó-indiaiak és a maláj ok, akik a sárgabőrűek és a sötét
bőrűek kereszteződéséből származtak.

4. A f~hérbőrifek a legtehetségesebb emberfaj, hazájuk Európa,
Délnyugat-Ázsia, Eszak-Afrika, és a kivándorlás folytán a föld
minden része. Számuk 600 millió, az emberiség 42 %-a. Ide
tartoznak a) a hamiták (béberek, egyiptomiak, abessziniaik és
nubiaiak), b) semiták (asszir, babilóniai, héber, Iöniciai, arab és
az egész földön szétszórt zsidó), c) a hinduk, Elő-Azsia lakói és a
kóborló cigányok, d) irániaiak (perzsa, afgán, örmény) és a kauká
zusiak, a Kaukázus vidékének lakói, e) végül az európaiak, akiket
három fajtára szokták felosztani: a) kőzéptengeriek (olasz, szárd,
francia, spanyol, oláh), p) az alpesiek, az alpesi vidékek őslakói,
r) az északi faj: a kelták és maradékaik (valiszok, bretonok,

irek, skótok és gélek), a germánok (svéd, norvég, dán, angol,
német) és végül a letto-szlávok (lett, litván, cseh, tót, lengyel,
nagy- és kisorosz).

Az emberiség fajait elemezve azt talál
juk, 1. hogy az ott megfigyelhető kü

lőnbségek lényegtelenek, sokkal kisebbek, mint amelyek az állat
világban ugyanazon fajon belül fennállanak, ellenben 2. az emberi
természetet tekintve minden fajnál lényegében azonos vonások
találhatók. Már pedig ha ez így van, akkor az emberiség egyes
fajai az egységes emberi fajnak pusztán csak változatai.

• _ Ia'tákk- u kül- b' k 1. A szin. A test színén alapszik az
lU egyes I oz I on sege • b" f l tá f k t . .. em enseg e osz sa e e e, sárga es

fehér fajra. Amde a test színe nem elegendő ok az emberiség
faji egységének tagadására, mert a különböző színt a klíma hozta
létre. A bőr szövettani szerkezete minden fajnál egyforma, csak
a malphigi-réteg szinezete változó a benne elhelyezett pigment
szemek száma és erőssége szerint, a fehér bőrűeknél csaknem
színtelen, az ázsiainál sárga, a négernél fekete. A színeződés
azonban még ugyanazon fajon belül is változik. A bőr azonos
ságát bizonyítják a szövettani átültetések í a néger bőrét az euró
paiba lehet átplántálni és az ott idővel megfehéredik és viszont
a négerbe átplántált fehér bőr idővel megfeketedik. Ezeknél azon
ban sokkal nagyobb kűlőnbség van ugyanahhoz a fajhoz tarto
zó állatoknál, pl. a tyukoknál, ahol pedig a faj egységében senki
sem kételkedik.

2. A hajzat. Egyesek a hajzat szerint osztják fel az emberi
séget különféle fajtákra. Mivel azonban a hajzat a bőr egyik
függeléke, azért mikép a bőrnek, úgy a hajzatnak sem lehet kűlö-
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nösebb fontossága az egyes fajták osztályozásában. Minden haj
nak szövettani szerkezete azonos, a szín és az alak pedig még az
egyes egyéneknél is változik a kor és a különféle életmód
szerint.

3, Anatómiai bélyegek. Az anatomiai bélyegekben sincs lé
nyeges eltérés az egyes fajok között, és ha van is kűlőnbség, az
sokkal kisebb, mint aminő az ugyanazon fajhoz tartozó állatoknál
látható, a) Ilyen anatómiai bélyeg a különféle termet. A busma
noknál 100 cm, a patagóniainál 192 cm -es ernbereket is találtak.
E termetbeli kűlönbség azonban csökken, ha azt átlagban vesszük;
az átlagos termet a busmannál 1'3, a patagóniaiaknál pedig 1'7, e
kettőnek hányadosa 1'3, Az állatvilágban azonban ennél sokkal
nagyobb a termetbeli kűlőnbség, így pl. a kutyáknál a kis öleb
magassága 30 cm., a szentbernáthegyi kutyáé 133 cm., a hánya
dos tehát 4'4, - b) A gerincoszlop az összes fajoknál egyforma
számú esigolyakból áll, A nagyritkán előforduló csigolyatöbblet
fejlődéstani rendellenesség. Ellenben az állatvilágban sokkal na
gyobb a csigolyák száma közti kűlönbség, így az afrikai sertésnél
a csigolyák száma 44, az angol sertésnél 54, - c) A végtagok
szerkezete minden fajnál ugyanaz, a vadember lába sohasem kéz,
mert hüvelykujjat nem helyezheti szembe a többi ujjával. Ellen
ben mily nagy a kűlőnbség ugyanabba a fajba tartozó állatok
végtagjainál pl. a kutyánál a hátulsó lábon négy fejlett és egy
csökevényes ujj van, mely utóbbi azonban a nagy kutyánál a
többi ujjal egyforma fejlettségű, - d) Végül a fej alkotására nézve
is ugyanaz mondandó. Lehet az hosszúkás vagy keskeny, előre
hajlott vagy egyenes állású, de az emberi koponyák között úgy
nagyság, mint alak tekintetében megközelítőlegsincs akkora kűlőnb
ség, mint pl. a 150 galambrassz koponyája között.

4. Az erkölcsi és az értelmi élet tekintetében is nagy lehet
az egyes népek közti külőnbség, azonban a kultúra lényegében
mégis mindenütt feltalálható, így a tagolt nyelv, a vallás, az er
kölcsi világ, sőt még a müvészet is, ha mindjárt oly kezdetleges
fokon is. A nyelvi kűlőnbség sem lehet az egyes fajokat lénye
gesen elkülönítő bélyeg, ugyanis a nyelv íejlődése párhuzamosan
halad a kultúra fejlődésével, a műveltség pedig nem választhatja
el egymástól az egyes emberfajtakat.

Az emberfajoknál egymástól lényege
sen elütő bélyegek nincsenek, ellenben

az emberi természetet tekintve fennáll a hasonlóság.

1. Az emberfajoknál mindenütt a test fölépítése ugyanaz.
A színben, a hajban, az arc és a koponya felépítésében található
kisebb kűlőnbségek olyanok, hogy azokat folytonos sorba lehet
állítani. és ezek sem fordulnak elő külön mint egy faj jellegzetes



220

vonásai, hanem szétszórtan találhatók a különféle fajokban és
egyedekben i ezért oly nehéz olyan bélyegeket felállítani, amelyek
az emberfajtákat egymástól lényegesen elhatárolnák és így az
emberfajok felosztásának kifogástalan alapját adhatnák. Ezenkívül
minden fajnál az élet kezdete, kibontakozása és befejezése ugyan
az, az életkor is többé-kevésbbé azonos, mindenütt a tenyészeti
élet azonos megnyilvánulásai és betegségei láthatók és az egyes
fajok akárhol a föld szinén megélhetnek.

2. A lelki élet megnyilvánulásai is mindenütt ugyanazok.
Mindenütt megvan a beszéd, az erkölcsi, a vallási, a családi és a
társadalmi élet. Az értelem szempontjából a kűlönbségek nem
nagyobbak, mint aminőket az európaiak közt is látni lehet és a
tapasztalat igazolja, hogy bármely törzs gyermeke magasabb rnű
veltséget sajátíthat el.

3. A fiziológia, az élettani összehasonlítás is ugyanarra az
eredményre vezet. Az egyes fajok között fennálló és az utódokra
is kiterjedő korlátlan termékenység is világosan mutatja az egy
fajhoz való tartozást. A világuralmat bíró népek keverékek voltak,
pl. az angolok, akik kelta, angolszász és római vérből származtak.
A keresztezésből származott fajok szapóraságát eléggé igazolják a
kevert vérű népek, pl. az északamerikai yankee, vagy a fehér és
indián vérből származott mesztiz, vagy a holland és a hottentotta
keresztezésébőleredt rehobota termékenysége. A keverödések oly
nagy mértékben történtek, hogy nem egyszer, mint pl. 1871-ben
Kaliforniában törvényes óvóintézkedéseket kellett felállítani azok
megnehezítésére.

4. Ugyanaz az antropologusok véleménye is. "Bármely faj
csontváza, annak minden porcikája világosan magán viseli az em
beri származás és az emberi fajhoz való tartozás eltörölhetetlen
jeiét". Quatrefage Espece humaine, 220. "Az emberi nem testi
kűlőnbségei egymással folytonos változatokkal vannak egybekap
csolva és pedig oly tökéletesen, hogy e kűlőnbségek zárt egységet,
t. i. a íaira jellemző egységet alkotnak. Ez az önállóan kutató és
az anatomiailag képzett antropogusok általánosan elfogadott véle
ménye". Ranke, Der Mensch II. 216.

Az emberlajlák kialakaIása. Az emberfajták kialakulását az antro
polognsok a következő tényezőkkel

magyarázzák.
A legfőbb tényező a környezet; ezen főkép a különféle föld

rajzi és éghajlati tényezőket értjük. E tényezők főként az emberi
ség fiatal korában, amikor még nagyobb volt az emberi szervezet
hajlékonysága, lehettek döntő hatásuak. Igy alakultak ki a faji tu
lajdonságok, melyek azután állandosultak és örökletesek lettek. A
történelmi időkben is látható az éghajlati tényezők fajformáló ha-



A vadnépek eredete.

221

tása. Igy az angolszászok az Egyesült Államokban már néhány
generáció után felveszik az odavaló yankee tipust, a franciák Ka
nadában az ottani fajok tipusát vették fel, úgyszintén a portugálok
utódai az afrikai Guineában az afrikaiak tulajdonságait öltötték ma
gukra. A másik fontos tényező a kereszteződés, amelyen a különféle
fajokhoz tartozó egyének házasságát értjük. Ezek a keresztezödé
sek az egyes fajokra jellemző tulajdonságokat vitték át az utódok
ra és így nagyban hozzájárultak az emberiség gazdag törzsfájának
kialakításához.

A vadnépek közül egyesek megmarad
tak az őskőkori kultúrfokon, míg mások

a süllyedés állapotában vannak. Ezeknek régente magasabb kultúrájuk
volt, amiről kultúremlékeik tanuskodnak. Példának hozhatjuk a
kökori nivón álló ausztráliai vadnépeket. Minden kezdetlegességűk
mellett szókincsük és nyelvtanuk gazdag, társadalmi szervezettsé
gük fejlett, mindez felülhaladja jelenlegi igényeiket és így a régi
dicsőbb kor emléke. Ugyanaz mondható az északamerikai réz
bőrűekről, a polinéziai szigetek népeiről, a tűzföldiekről és Afrika
hottentottáiról is. Ezek sívár pusztaságon nehéz életkörülmények
között tengődnek, ahol a terméketlen talajon alig terem meg a
mindennapi kenyér. Ilyen életkörülmények között eldurvul az erkölcs,
elhalványul a vallásos élet és még a kultúrernberből is vadember
lehet, mint ahogyavilágvárosok nyomortanyáin is a nélkülözés
és az erkölcsi lezüllés következtében elvadulhat az ember.

Magában véve nem lehetetlen, hogya
Az emberiség egységes eredete,

máskülönben egy fajhoz tartozó emberi-
ség több ősszülőtől származott. Az egységes eredet tana azonban
azt tanítja, hogy az emberiség egyetlen egy emberpártól vette eredeiét.
Ez katolikus hittétel, amit a józan ész is igazolni tud.

Ha az emberiség több törzsből származott volna nehezen
lenne érthető, hogy az egyes emberfajták miért tartoznak oly
szorosan egy fajba, hogy egyetlenegy fizikai vagy lelki tulajdonság sem
mutatható fel, amely egy fajnak volna kizárólagos sajátja. Az
egységes eredet igazolja, hogy az oly különféle helyeken lakó és
különböző nyelven beszélő népeknél hasonló szokások vannak és
az emberiség legősibb koráról szintén hasonló hagyományok talál
hatók. A földrajz és a néprajz is valószínű érveket hoz fel amellett,
hogya különböző népek Ázsiából származtak. A nyelvtudomány
eddig ugyan nem tudta igazolni, hogy a különböző nyelvek közös
forrásból származtak, de az ellenkezőjét sem lehetett bebizonyítani.

Ha az első emberpárt Isten teremtette, akkor a természetes
ész világánál is beláthatjuk, hogy Isten ősszűleinket nem tehetetlen
csecsemő, hanem a felnőtt ember állapotában teremtette, különben
magukra hagyatva el kellett volna pusztulniok. Azt is könnyen be
látjuk, hogy Isten nem teremthette ősszüleinket olyan tökéletlen,
félvad állapotban, mint ahogy azt a fejlődés hívei gondolják. Isten
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bölcseségét és jóságát szemelőtt tartva kétségtelen, hogy ős
szüleink a paradicsomban testileg és lelkileg tökéletes állapotban
voltak, mert csakis ígyalkothatta őket Isten saját képére és
hasonlatosságára.

Az emberi nem őshazája valószínűleg
Az emberi nem ilshazája. Azsia volt. Az ázsiai őshaza mellett

szól az etnográfiai érv, hogya legváltozatosabb tipusú népek
Azsiában élnek, ugyancsak ott található a nyelv három fő válto
zata: az izoláló ragtalan, a ragozó és a hajlító nyelv. A szentírás
szerint a paradicsomot négy folyó az Eufrátesz, a Tigris, a Pi
schon (Nilus?) és a Gischon (Indus?) öntözte; ezekből az adatokból
valószínűséggelMezopotárniára lehet következtetni, melyet legalább
részben hasonló folyók öntöznek. Valószínűséggel következtethe
tünk az ázsiai őshazára a negyedkori törzsek kelet-nyugat irányú
vándorlásaiból is. A negyedkori törzsek Európába délről jöttek.
Erre onnét következtetünk, hogy Dél-Európában előbb volt a
moustéri kor, mint északon, mert a moustéri ipart délen a me
legővű, északon a jégkorszaki állatmaradványokkal együtt találják.
Valószínü tehát, hogy a délről jövő törzsek hozták magukkal a
moustéri ipart. E törzsek Európába valószínűlegSzicilián át jöttek,
amelyet, a geológia szerint, akkor még földnyelv kötött őssze
Eszak-Afrikával. A vándorlások további iránya kelet felé Azsia
felé mutat. A délfrancia-országi mentoni barlangban felszínre ke
rült Cassis rufa kagyló eredeti hazája az ádeni öböl környéke, az
ősember vándorlásaiban innét hozhatta ezt magával. Az emberi
ség őshazája tehát valószínűleg Azsia. Amerikára nem gondolha
tunk, mert az ottani chelléi ipar negyedkori eredete kétséges. A
turáni fensík akkor még jégáradattal volt borítva és így Szibéria
el volt zárva Európától. Az emberiség őshazája Mezopotámia
környékén keresendő vagy talán még délebbre azon a kontinen
sen, amely elmerülve az indiai óceán hullámsírjában pihen. Az
ősnépek érdekes hagyományát jegyezte fel Plátó a Timaeus és a
Kritiásban. A hagyomány szerint valamikor a Herkules oszlopain
(gibraltári szoros) túl virágzó sziget volt, amelyet az Atlanti Oceán
öntött el. Lehetséges, hogy Keleten is ilyen borzalmas földindu
lások voltak és lehetséges, hogy az a föld is, amelyen valamikor
a teremtés legtökéletesebb rnintázása: az ember jelent meg elő
ször, az is most az Indiai Oceán hullámsírjában pihen.
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BEFEJEZÉS.

A természet világában megnyilvánuló rend, törvényszerűség
és célszerűség szűkségkép a természet világán kivül álló Rendező
höz, Törvényhozóhoz és Célkitűzőhöz, azaz az Istenhez vezet.
A lélektan is más utakon, a lélektani problémák útjain szintén
ugyanarra a következtetésre jut, ugyanabban az istenhívő világ
nézetben találja meg a lelki problémák végső megoldását.

A zsoltáros szerint "az Isten arculatának fényessége van
lelkünkbe vésve." A régi pogány bölcselők is isteninek mondot
ták a lelket, az istenség hasonmásának. Ez azért van, mert az
értelmi élet tárgya miként az Istennél, szintén, az igazság, a szép
ség és a jóság. Az emberi lélek mélységes vágyódással törekszik
a teljes igazság megismerésére, a tökéletes szépség elérésére, a
tökéletes jóság megvalósítására és végül a teljes boldogság bírá
sára. Ezeknek az etikai értékeknek, az igazság, a szépség, a jó
ság és a boldogság etikai értékeinek biztosítéka és végső forrása
az, aki a Végtelen az igazságban, Végtelen a szépségben, Vég
telen a jóságban és Végtelen a boldogságban. Ez pedig az Isten.
Az Isten bírása alkotja tehát a lélek tökéletességét és az emberi
élet célját. A földi életben ezeket az etikai értékeket csak töké
letlenül és töredékesen lehet lelkünkben valóra váltani. Teljes
megvalósítása azonban csakis a másvilágon lehetséges, amikor az
Istent, ezeknek az etikai értékeknek örök forrását, színröl-színre
látjuk és ebből az ismeretből fakadó szeretettel örökké bírjuk.
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ZBOROVSZKY FERENC KÖNYVEI:

AZ ŐSKŐKOR EMBERE, KULTÚRÁJA
ÉS VALLÁSA

A bőven illusztrált könyv az emberiség őstörténetét rajzolja
meg. Megfesti az ősember testi-lelki képét, kutatja az emberiség
legősibb vallását és végül az egész őstörténetet a kereszténység
fényével világítja meg. Biztos útmutatóul ajánljuk e könyvet mind
azoknak, akik az emberiség származásának nagy kérdésében a
tudomány és a hit útbaigazításai szerint tájékozódni akarnak.

Tartalom. Az őskőkor felosztása és története. Az őskőkor geológiai és
kozmogóniai kerete. A negyedkor éghajlata, állat- és növényvilága. A harmad
kori ember és az eolitok. Átmeneti alakok. Az alsó diluvium a chellesi ember.
A középső diluvium és a neandervölgyi ember. A felső diluvium és a rén
szarvas-vadász. Az emberi nem kora. Az emberi nem őshazája. Az őskőkor

emberének temetkezése. Az őskőkor emberének vallása. Az őskőkor emberé
nek művészete. A prehisztoria utolsó korszakai. Az őstörténelem a keresztény
ség fényében.

A KERESZTÉNY CSALÁD BIOLÓGIAI
ÉS ETIKAI MEGVILÁGÍTÁSBAN

A könyv a biológia, az orvostudomány, az örökléstani és a
szociálpolitikai tudományok, továbbá az etika és a keresztény
vallás igazságainak fényével világítja meg az igazi természethű

családot, amely úgy az egyén, mint a nemzeti élet szempontjából
a legtöbb boldogságet fakasztja.

Tartalom. Az átöröklés problémája. Az átöröklés élettani alapja. Az
átöröklés törvényei. A kiválasztás határai. Átöröklés és az ember. Kiválasztás
a házasság előtt. A női eszmény. A keresztény házasság eszménye. A hitvesi
szeretet eszménye. A gyermek keresztény értékelése. A természethű család.
Az anya és a gyermek biológiai és etikai kapcsolata. Az anya boldogsága. A
gyermek boldogsága. A halál aratása. Az élet tavaszán. A sarjadó élet. A faj
egészségtan eszménye. A magyar nemzet élete.
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ZBOROVSZKY FERENC KÖNYVEI:

A KERESZTÉNY BÖLCSELET
I. KÖTET: TERMÉSZETBÖLCSELET

E mű modem köntösben a keresztény bölcselet örök érté
keit teszi a társadalom közkincsévé. Ez az első nagyszabású
magyar nyelven írt természetbölcselet, amely nemcsak a filozófu
sok és a teológusok, hanem a művelt közőnség számára is iródott.
E könyv a természet világának egységesen rendezett mélységes
ismeretét és az istenhívő világnézet fényességét van hivatva fel
ragyogtatni az olvasó lelki világában.

Tartalom. Az anyagvilág bölcselete. A testek állaga és a kiterjedés.
Az anyag folytonossága. A tér. Az idő. A testek általános tulajdonságai. A
testek sajátos tulajdonságai. A kinetikai és energetikai elmélet. Az Einstein
elmélet. A testek hatáskifejtesei. A természettörvény. A csoda. Az anyag
szerkezete. Az élet, a növényi és az ál1ati élet bö\cselete. Az élet meg
határozása. Az élőlények szerkezete, kémiai és fizikai tulajdonságai. A élet
jelenségek. Az élő és élettelen közt fennálló lényeges különbség. A növényi
életelv. A növények élete. Az állat érzéki élete. Az állat ösztöne. Az állat
értelme. Az állati életelv. Az állatok szaporodása. A világegyetem bölcselete.
A világegyetem leírása. A világegyetem tökéletessége. A világ eredete. A világ
egyetem kifejlődése; a kozmogónia és a geológia. A célszerűség problémája.
A világ vége. A világ időbeli kezdete. A mon izmus. Az élet eredete. A fajok
eredete.

ISTEN FELÉ

A könyv háromnapos lelkigyakorlatok keretében, a lelki
gyakorlatos igazságok hátterében rajzolja meg az értelmet és a
szívet egyedül megnyugtató világnézetet, úgy, amint az a világban
élő kereszténynek életkeretét alkotja. A bensőséges tónusú könyv
ben a modem szellemi élet minden értékes gondolata bele van
szőve az örök igazságok koszorújába. A katolikus intelligencia "
könyvben értékes vademecumot talál a magábaszállás és a lelki
számvetés óráira.
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