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T I Z E D I K K Ö T . E T . 

P H I L O S O P H I A. 

AZ ÁLOM' PHILOSOPHIÁJA. 

1. §. 

.Azon mennyei — legalább bizony földfeletti — tulajdo-
nok, mellyeket a' philosophiának teljes hatalma az em-
beri lélekre ruház, mind ollyanok, mellyek ébreni 's 
egészséges állapotunkra tartoznak. Úgy de ezen állapo-
tunk nekünk nem eredeti, mert a' mi létünknek eredetét 
nem ébreni tulajdonok fogják fel. Hogy' van tehát, hogy 
mi azokról, mellyek már felsőbb rendűek, elemisen foly-
vást bölcselkedni készek vagyunk ? — Nem lehet mon-
dani , hogy az illy tudományaink tökéletes alaposok 's 
elemisek lennének. De hát bizonyosoknak, megfoghatók-
nak lehet-e az illyeket tartani? 

Ébrenlétünk' lelki alaptulajdonának az előterjesz-
tést (repraesentatiót) teszik a' logicában rendszerint. 
Innen a* többszeres előterjesztést megfogásnak (conce-
ptusnak) , majd ezen fogalmak' öszvetételét 's viszonyát 
Ítéletnek, az Ítéletek' öszverakását okoskodásnak neve-
zik. Könnyii ezeket öszverakni, ha az előterjesztés ad-
va van; könnyű megérteni, ha az előterjesztést érthet-
jük. De az előterjesztés' tehetsége már tapasztalaton 
túli; ennek lehetségét magyarázni metaphysicára tartozó. 
Hogy' kezdjük tehát elemis logicai tudományunkat azon, 
mellynek megfogása mély és messze menő metaphysi-
cára való? így teszi az első adatottunk' megfoghatatlan-
sága az egész öszverakásunkat, tudományainkat meg-
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foghatatlanná. így fognak mindig hijányosabbak lenni 
ösmcrcteink, minél fentebb lévő tárgyakon , és nem az 
egyszerűeken kezdjük vizsgálódásainkat. 

2. §. 
Mechanicai s chemiai, eleimii szeri és akarati mozgások. 

Hogy azon szemfényvesztéseket, mellyek a' tapasz-
talati lélektudományban álomi Js ébreni állapotunkban 
feltűnnek, valamennyire felvilágosítjuk* múlhatatlanul 
mozgástudományi elveken kell kezdenünk. Nem azon 
mecljanicai elemeken, mellyeket a' mathesisi, vagy phy-
sicai tudományok tanítanak; hanem azon mozgásokon, 
mellyek chemiaiak és életműszeriek (organici m.). 

Rokonságokon, vonszódásokon, 's ellökéseken épí-
tik a' chemiai, azokon igyekeznek magyarázni az élet-
müszeri mozgásokat is. De még ezeknél felebb való 
mozgások is lehetnek. iV chemiai és életmüszeri moz-
gások mind kiilsö körületektől eredhetnek. Ha adatnak 
vonszódó 's ellökő tárgyak: úgy vonszás, lökés áll elő. 
Kül alkalom kell ezekre. De itt nekünk olly mozgás' 
ellátására kellene igyekezni, mellyek nem külalkalmak-
tól jönnének, hanem egyenesen csak belsőktől támadná-
nak. Bizonyosan vannak illy mozgások is. Mert , hogy 
kezemet mozgatom, hogy ujjaim a' papiroson betűk' le-
írásában mozognak, megállnak, és ismét mozdulnak; ezt 
a' mozgást eredetileg, sem a' vonszó, sein az ellökő 
erőkből, sem más külső mozdulásalkalmakból soha ki 
nem magyarázom. Ezen igen nehéz elfejtésű, belső ere-
detű mozgást akarat szer inti mozgásnak nevezik. Mi le-
gyen ez az akaratszerinti mozgás, azon kivűl, hogy 
annak eredete csak belső, csak tagadólag határozhatjuk 
meg: hogy olly mozgás ez, melly nem mechanicai, nem 
is chemiai, sem nem életmüszeri rokonságokból jő. 

3. §. 
Materiai egység. 

Ezen mozgások' különbözéseit következeteiből 's 
munkalatjaiból (productumaiból) is megismerhetjük. 



1. A' mechanicai mozgásnak, az emelés-, nyomás-, 
lökésnek 'sat. munkalatjai, a' mathesis' tárgyai, jól 
ismeretesek. 

2. A' chemiai mozgások' productumai főkép a' leü-
lepítésekben láttatnak. — Már a' chemiai leülepitések 
világosan elválasztják a' formáknak azon irányait, mely-
lyeken fog majd a' természet az életműszerességbe is 
menni. Mert minél inkább egyre, egy megkülönbözte-
tettre intéztetik a' leíilepi'tés, annál szembetűnőbben kü-
lönbözik az ülepitettnek formája. 

a) Tudjuk, hogy ha öszveállás nélkül való, eloszló, 
folyós test az óldozatok' leverője: rendes szegii 's lapú 
jegesedések, kristályozatok állnak elő, mellyeket Haui 
után a'rendszerénti vagy alsóbb stereometriai formákon 
le lehet írni, mint az alsóbb geometriai figurákra tar-
tozókat. Még a' folyós leverőben egység nincs , 's ezen 
nem egyre intézett leiilepités' példányidornjai alsóbb ste-
reometriaiak. 

b) De ha egy olly leiilepitő tömeget teszünk az ol-
dozatba, melly öszveáll és egységet formál: a' leíilepit-
tetettnek formája egészen más, és épen nem az alsóbb 
geometriai lesz. Tud juk , hogy igy állnak elő az igen 
meglepő f a - , 's más növényi életmüszeri formák (a ' 
dendritikonok), mellyek a' felsőbb geometriára, 's kü-
lönösen az úgy nevezett algebrai görbevonatokra (cur-
vae algebraicae vei transcendentes) tartoznak. 

Mi különbség van tehát az egyszerű stereometriai 
kristályozatok' formálódásai, és a' felsőbb transcenden-
talis görbék' képei között ezen formáló igyekezetek' ki-
fejtéseiben? — Csak az, hogy a' transcendentalis a' nö-
vényi formák, (mellyeknek legalább cycloisi (epi- és 
hypo -) formáit az ismeretes Suardi* pennájaval leírhat-
j u k ) , az olly ülepedések' munkálatjai, mellyek egyre 
vitetnek, egyre igyekeznek. — Ha a' salétromsavas 
ezüstolvadékot üveg táblákra, karikába vagy négy-
szögbe terjesztjük el , 's ezeknek aljára higanyt (kéne-
sőt), másikra darabka rezet, másra vasat, czint, czin-
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ket — 'sat. teszünk: igen szép ezüst, de más-más nö-
vényi formák fognak az üveg táblán elterülni. 

4. §. 
» 

Erői egység. 

A' növevénydedi ülepítésekben a' leverő (praecipi-
táló) mozgás csak tömegi (materialis) egységre irányzó-
dik; mégis más-más, elláthatatlaniíl különböző formák 
állnak elő. Hátha azon egy , melly az illy ülepítő Ts 
választó viseletekbe vonsza a' formáló igyekezetet, nem 
materiai, de való egy , egy dynamikon, egy erői 's ha-
tos pont lenne: a' formálások, idomítások még csudáb-
bak lehetnek. Kimutatja a' dynainica előlegesen, mi 
erői egység lehet az, a' mi itt kerestetik. Kimutat ja , 
hogy az a' visszaható erő } (vis a t t ract iva) , melly 
egyébként az egész természetben a' fő öszverakó erő' 
szerepjét viszi (Tudom.tár YI. 255. lcv. 7d. §.). Itt ne-
künk elég csak arra lenni figyelmeseknek, hogy az az 
egység, a' mire a' formáló igyekezet törekszik, szük-
ségesképen két fő irányzatú: 1. Vagy tömegi egység, 
melly a' materiára vonatik , és felsőbb, áltmenö (tran-
scendentalis) görbevonatokat alkot. 2. Vagy dynami-
cai, erői, melly a' tisztább vonszó erőre igyekezik. — 
Mind a' kettő csak felsőbb chemiai. A' materiai egy-
ségre igyekezők, mint lá t tuk, növénymivi formák 
( vegetativumok ). Az erői egységre irányzottak, vagy a* 
dynamicaiak, állatéleti idomzatokat állitnak elő. Mert 
CL mint van a' tömegi ? a' matériái egység az erői egy-
ségre: úgy van a' növényélet az állati életre. 

Ez a' tanitmány igen széles tudományos mezőt nyit 
fel előttünk, a' két élet' különbözésére, de különösen, 
melly czélunkhoz közelebb van, az éltető és állati moz-
gás' valójának megismerésére. Mert 

1. A' növényi élet materiához köttetett , a' földhöz 
köttetett. Es noha belső, chemiai elfogadhatósága van is, 
de le lévén köttetve a' materiához , mozgásra tehetsége 
nincs. Hogy a' növényi életben a' mozgás csak chemiai 
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's mechanicai, megmutatni nem szükség, mert ez igen 
világos. 

2. Az állati élettel egészen másként van a' dolog. 
Az állati functiók nem a' materiához, hanem a' mate-
riából felelevenedő erőhöz , mint erői egységhez köttet-
nek. Ezen csuda öszveköttetésből lehet talán majd az 
állati mozgást világosabban kimagyarázni. Mert bizony 
első és legnehezebb kérdés a' természeti öszverakások-
ban: mikor és miként állhat elő a' természetben a' fel-
sőbb állati mozgás, a' chemiain és mechanicain felül? — 
Ezen nehéz kérdés' megfejtésében a' legfelebb gondolko-
zó physiologusnak is megtörik igyekezete. 

5. §. 
Az állati mozgás' elve. 

Az állati tulajdon mozgást legvilágosabban le lehet 
hozni azon egységből, mellyre a' chemismus igyekezik. 
Ot t , hol az egység materiai, a' hol tömegre, materiára 
igyeksző fejledések 's bontakozások vannak, minden 
mozgások csak mechanicai 's chemiai kényszeritésiiek. 
Mert mindig materiai külső okból jőnek, a' miből csak 
mechanicai 's legfelebb chemiai mozgások keletkeznek. 

De ott , hol egy erői pontra irányzódnak az elfej-
tő menetek (a' processusok), egészen másképen üt ki a' 
mozgás. 

Hogy csak két egyszerű megfogású erők lehetnek, 
mellyek a' tér' (spatium) tiszta megfogásából jőnek ki ; 
és hogy azon két erők közzűl a' visszaható (az 'a t t ra-
ctiv) erő az az egyetlenegy, melly tiszta fogalma 
szerént létezik, meg van már mutatva 

1. Euclidesi, vagy geometriai monorban, az 1821ben 
Kassán Wigand Ottónál kijött Prima elementa mathe-
seos intensorumban (az 1 — I l d i k lev*).. 

2. Metaphysicai módon, még pedig a' königsber-
gai prof. Herbart u r ' 1 szoros kétkedő monorjában ( a ' 

1 L. Lehrbuch zur Einleit. in die Philosophie von. J. F r . 
Herbart. Künigsberg b. Unzer. 3dik kiadás 1834. A'Herbart ur* 



Tudom.tár VJd. kőt. 252dik lev. a '3d.§-től a'7dik §-ig). 
Ez az új Herbart - monorja a' philosophiai úton legbá-
torságosabban kiadhatja a' valót.— Abban áll ez, hogy 
feltételeinknek, mint már valóknak előre soha se bó-
koljunk, hanem, állhat-e, nem állhat-e — létezik-e, vagy 
nem létezik az, egész közönbösen hajlatlan kétkedéssel 
tegyük fe l , 's mind addig szoros tudományos renden 
vizsgáljuk, míg általános léte vagy nem léte kijön. — 
így van ott feltéve az oszlató erő, 's szoros tudomány-
renden menvén, a' 254dik lap. 5d. pontban kijött, hogy: 
, eloszlató erő magában nincs, annak általánosan magá-
ban létezni lehetetlen.' 

Majd azután a' térnek kevesithető egyszerű meg-
fogásából feltévén a' visszahatás' fogalmát az 5d. §-ban: 
ezen tiszta fogalomnál fogva kijöt t , hogy 

1. A' visszahatás* szükségesképeni eleme egy pont, 
és hogy az illy tiszta visszaható erő szükségesképen 
egy pontban létezik. 

2. Ez által a' metaphysicának fő problémája a' 
léttudomány' alapja meg van fejtve, melly szerént ki van 
ezekből mutatva az a' létei, melly mást a* maga' tisz-
ta téri fogalmán kivűl fel nem teszen; és 

3. A' melly léttudományból minden tudományos 
öszverakásoknak, — mint a' mi jelenlegi válalatunk-
ban az állatmozgástudománynak i s , megfoghatólag ki 
kell fejleni. 

6. §. 
Az állati mozgás' alaptétele' 

Az állati mozgás' kimagyarázására tehát ez a' mi 
alaptételünk: hogy ot t , hol a' chemismus által az egy 
pontban létező visszaható erő kezd felelevenedni, ott 

alapos okoskodásait ajánlani már egykor szerencsém volt a' 
honi tud. olvasók előtt a' Tud. öszvesége' III. köt. 454d. lev. 
Hogy ujobban a' Halley csillagróli értekezés az ő mouorjában 
alapult, — azt itt mutatom ki. 

13 
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állati mozgás áll elő, azaz olly mozgás, melly nem 
köttetett csak a' materiához. 

Világosan meg lehet ezt mutatni; mert a' materiai 
öszvetétel' viszonyaiból kevésbbé jobban kiszabadult visz-
szaható e r ő , a'materiákban lévő e l t e r j e s z t ő (positiv) e r ő -

re visszahúzva, és ugyanazon matéria' másik factora-
ra a' vele egynemű visszahúzóra elhárítva dolgozik. És 
igy a' felébredt attractiva ( visszahúzó ) erő oka az ösz-
vehúzás és ellökés' mozgásának. Ez az öszvehúzás és 
elterjesztés pedig az állati mozgás* elemje. 

De hol, miként és miért elevenedhetik fel a'termé-
szet' öszverakásai 's elfejtései között az egy létlő visz-
szaható erő' pontja? — valamint fő kérdései az erőha-
tási természettudománynak: ugy ezekre tökéletesen 
megfelelni, a ' legnagyobb tudományos nehezségekre tar-
tozik. — Hosszú úton kellene ezeknek áltnézésére ve-
zetni az olvasók' figyelmét: 

1. Az egy létlő ponttól a' materialis világ' előál-
lásáig. 

2. Innen a' nehezkedö erő' feltűnéséig. 
3. Továbbá a' chemiai menet' elemjéig (chemismus 

elementáris). 
4. Majcl felebb a' világosság' feltűnéséig. — És 

mind ezek után is épen nem könnyű 's nem rövid úton 
feltalálni az t , hogy mind ezen kibontakozások oda 
irányzódnak, hogy minden világi felsőbb chemiai el fej-
téseknek vég czélja, «' tiszta visszaható erő* visszaál-
lítása , melly által a' materiálitásba eloltódott vissza-
ható létlő pont, minden materiai öszvetétel nélkül sza-
badon állittassék elő, melly előállítás a' világi mun-
kás erők' utolsó munkalatja. Ki nem látja, millyen hosz-
szú 's szövevényes epos lehetne ezekből? — Az Odys-
sea esak árnyéklata lenne ennek! Túl lévén efcen hosz-
szú tudománysorzatozás az értekezések' határain, itt 
csak alkalmat veszek kimutatni az ezen messze tárgy-
ra vezető útat. Kevés és csak 103 lapokon vannak azon 
feltett négy nagy világi fordúlatok szoros tudomány-
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renden lehozva, a' felébb emiitett Mathesis intensorom-
ban Különösen 

1. A' matéria' előállása, lehozva az egy létlő pont-
tól — a'hosz' (lap 18—32), a' felület' (33—50 lap) és a' 
hatós tömeg' (solidum intensum) öszverakásáig a' 63dik 
lapig. 

2. A' nehezkedési erő feltűnik a' másodrendű ösz^ 
verakások' első rangjába. Mi módon keletkezzék, és 
miként formálódjanak belőle a' világi nagy sphaerák, 
's ezen sphaerák* sürűbbödései is (a ' ködfényű rendek 
's fejér ú tak ) , a' 68dik laptól a* 93dikig találtatnak. 

3. Mi az elementáris chemismus, és 4. mi a' vilá-
gosság? — ki van fejtve a' 93dik laptól a' 103dikig. 

Következetek: 
1. Könnyű áltlátni, hogy a' mi mértékben felelevene-

dik valami valóban a' visszaható erő: azon mértékben 
kell az elterjesztő (expansiv) erőnek is ugyan abban fel-
ébredni. Mert a' materialis világban ezen két erők köt-
tettek őszve. És így, kiszabadulván az egyik tevő (fa-
ctor), a' másik is hasonlólag szabadul. 

2. Innét van, hogy az állati mozgások' tökélete-
sebbedésein mindig tökéletesebbek az elterjesztő ki-
fejlések is. Az elterjesztő erő' hordozói, mint kiható 
erejűek az állatokban tapasztalásunk alá jőnek. Mert 
ezek az idegrendszerek (systema nerveum). Mennél 
tökéletesebb idegrendszerü az állat , annál tökéletesebb 
visszaható erejű az , azaz annál nemesebb. ( 

3. A' felébredt visszaható erő közvetetlen az ál-
tala szabad expaasivumokba hat. Azaz : az állati moz-
gás az idegrendszerek' eszközlésök által vitetik végbe. 

4. így mondhatjuk, hogy a' melly materiába úgy 
hathat az állati visszaható erő, hogy annak mind von-
szó (negativ), mind elterjesztő (positiv) erejére dolgoz-
hat : ezt az e' szerénti hatalma alá vett materiát az ál-
lati erő assimilálhatja, azaz magához hasonlíthatja. 

' Néhány példányai találtatnak Pesten Eggenberger ur* 
könyvboltjában. 



5. Ekként érthetjük alaposan az állati formálo igye-
kezetet (a' nisus formativust). 

6. így állí thatjuk, hogy az élet a' felsőbb és foly-
vást megújított cliemiai menet' egyre való igyekezete. 
(4 . §. ) 

7. így közelíthetünk az egy létlő visszaható pont' 
tanja által az álom és ébreni állapotunk' elemis ismere-
téhez. Mert látjuk, hogy az állati élet' különféleségei az 
állati visszaható erőnek más-más lépcsőű felébredéséből 
erednek. 

De mig ezen állati ébredések 's aluvásokhoz köze-
lebb lépnénk, az állati mozgásokról való jelenkori ural-
kodóbb vélekedéseket ált kell néznünk. 
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7. j . 
Okén ur1 állati mozgás tanja. 

Ki fogta fel a' természetphilosophiát nagyobb szer-
zett tapasztalással, és ki kezdte azt felebb az Okén ur ' 
csuda semmijénél? —Távol legyen a'botránkoztatás, — 
az Okén'kezdete: semmi — Isten! — Az a' semmi ez, 
mellyben mindenek vannak; mint a' tudákosok' akarmi 
rangú aequatioikban: o = x 4 + ax3 + bx 2 +cx+d . Az illy 
semmi' formája kiadja, mint tudjuk, az igen szövevényes 
x értékeit. Ezen ő bájos semmijébe leplezett általános 
valót (az absolutum ot) csudálatosan ismerteti Okén. 
, Sem véges, sem végetlen, .— se kicsiny se nagy, — se 
nyugvó se mozgó, — mégis mind ez , és mind nem ez, 
— az örök való.' Lehrbuch der Naturphilosophie von 
Dr. Okén I. Jena 1809. 9 — lOdik pontjaiban. Mondják, 
hogy ezen munka okszakot csinált a' természetphiloso-
phiában. Ennok pontjaira hivatkozunk a' mozgástan' elő-
adásában. , Az absolutum és a' zero csak tudományosan 
különböznek, mivóltosan egyek 6 (10 ). , A' semmi 
nem egyéb, hanem a' határozatlan egység, monas inde-
terminata ; a' tevődött semmi = a' határozott monas. Es 
így a' semmi az absolutummal egy, — az absolutum a' 
mathesisi semmi.' (20) . , Semmi sem létezik csak a' 
semmi, — csak az absolutum, — csak az örölkévaló, — 



és — minden külön létei — csaliét.4 ( 23) . — Majd vi-
lágosabban is beszél. ,Az öntudatú absolutam az 
I s t en . ' (32). — De ismét szédeleg a' 33ban : , Az Isten 
őntudatu semmi , vagy a* létlő semmi az I s t e n . ' A' 
49dikben : ,az l'sten eredeti észképében (Uridee) az általá-
nos azonság ( afosolute Iden t i t á t ) = az o = a ' monas aori-
stos.' — Még nilncs váge a' képtelenségeknek; a' 95ben 
mondja : , a ' létlő Isten = végetlen gömb! ' 'sat . 

Nem kiál thatunk - e fel ezekre a' mi nagy emleke-
zetii Kazinczynkkal : Lehet-e az elme nagyobb részege-
désben, mint a* melly ezeket öszvefűzheté ? 1 Bocsánat 
mégis az elragadtatott természetphilosophusnak! Nincs 
a ' tudományokban nehezebb, mint a' legfelsőbb e lvekre , 
az okfőkre felemelkedni. Majd könnyebb a ' tudomány-
öszverakás. Eltért ugyan Okén a' még akkor egyetlen-
e gy? e s Schelling által feltett természetphilosophiai be-
vezetéstől ; de elnézvén ezen bevezetés* elragadtatásai t , 
tapasztalatai után Okén felebb vitte a' természetphiloso-
phiai alkalmaztatásokat. Úgy tetszvén neki , hogy Schel-
l ing , a' természetphilosophia' szerkeztetője, nem ment 
szoros elemis renden (1. Tud.tár VI. 256. lap) , — helye-
sebb elemis előadást próbált. De, fájdalom, felebb kapasz-
kodásai között Schelling úrnál sokkal lejebb maradt. 

Mind ezek mellett is sokat köszönhet az ú j tudo-
mányos természetphilosophia Okén urnák. A' természet-
philosophia' tanjaival álttört Okén az egész természe-
ten. Mívészileg öszverakta az t , és annak számtalan kü-
lönféleségeit olly rendíthetetlen alapra vitte, melly min-
den előt t ieket , még a ' legjobbakat is meghaladta; mint 
ezt ő maga által az Isisében 's azon kivűl is kijött Okén 
és Cuvier' rendszerei' viszonyaiból lehet látni. Ezt dia-
dallal is kivívni elkezdette, a' jelenleg darabonként ki-
jövő közönséges tennészethistoriájában. 

Miként fogta fel az állati mozgás' tanját , ezen szé-
les tudományos ismeretu tudós , — az állati mozgást, 

1 Erre fakadt ő hajdan a' Siegwart' fordítójának Tersei 
miatt. ' 

1 2 AZ ÁLOM' 
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melly bizonyosan fő alap a' természet' öszverakásában, — 
mind régibb, 1809ben kijött ama'Naturphilosophiájában, 
mind ezen jelenlegi Allgemeine N a t u r g e s c h i e h t é j é b e n } — 

illendő, hogy itt előadjuk. 
I. Okén az első állati mozgás' elemjét természet-

történetileg láttatja azon mozgásban, melly által a' nö-
vény* virágjában a' nőszéskor a' hiinszál a' bibéhez haj-
l i k , 's igy szól az 1754dik pontjában: ,És igy a' nö-
vényeknek legfelső légi vagy fényi érzékeinek kifejlő-
désekor, egy olly mozgás keletkezik, melly független 
a' materialis processusoktól (a* chemiaiaktól), - függet-
len a' földi processusoktól és igy a' földi elemektől is.' 

Igaz ez , de csak történetiképen. Mert épen ezen 
mozgást, ezen vonszódásból eredett mozgás' lehetségét 
kellene eleinisen kimagyarázni. Hiszen igy ez nem olly 
felső, — ez villányi (elektroni) kifejlésből is állhat elő , 
— de előlállhat chemiaiból i s , mint a' sósav és am-
moniak' füstölgése, ha egymáshoz közelitenek; — a' mi-
kor még nem lesz felebb a' chemiaiaknál, nem a' föl-
dieknél. 

De meg lehet a* felsőbb hathatás' tanjából előlege-
sen mutatni, hogy: előállván a valókban a nöszés, azon 
az úton többé «' valók nem tökéletesedhetnek. Es igy ha 
szoros tudományrenden megyünk, a* növények' nöszés-
kori mozgásából semmi módon nem lehet felebbi állati 
mozgásra következést húzni. Mert k' nőszésnél a' fe-
lebbi tökéletesedésnek végének kell lenni. Első, de utói-
só mozgás is ezen nőszési mozgás azon irányban. Ez a' 
növényi nőszés' kifejlődése zárja be örökre az ezen moz-
gásirányba mehető tőkéletesebbedést. 

Igaz ugyan a' mi az 1757dik pontban mondatik : 
,ollyannak kell lenni a' magán álló mozgásoknak (az 
ál lat iaknak), mellyek tisztán csak polaritás ál tal , min-
den töinegi vagy materiai hozzájárulás nélkül jőnek 
elő. ' — 

De épen az a* nagy probléma, miként mutatjuk ki 
megfogható elemekből ezen tiszta ellensarkiság' (pola-
ritás) eredését. Ha matéria énlkülinek kell lenni; erők-
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bői lehet azt kifejteni. És így csak olly erőkből, mely-
lyek legegyszerűbbek, és a ' tiszta hízakból megfogha-
tók. 

Tovább mond Okén űr az 1758ban: ,Az ingeriőség 
(Reizbarkeit) azon tiszta ellensarki serkentés (Polar-
Erregung), melly minden processusra való tekintet nél-
kül magát mozgatja és nyugalomra teszi. ' 

Ezen az úton be van lopva az állati mozgás, de 
nincs megmutatva. — Újra botránkoztatok pedig azok, 
mellyeket az 1735— 8Sdik pontjaiban hoz fel, mellyekben 
az első állati tűszőre (Thierblase) égi naprendszeri tu-
lajdonokat ruház.Mert az 1931 diki pontban azt mondja: 
,Az első állati tüsző egy két végű edény, mellynek 
egyike vízből, másika levegőből szív, mint a' növény, 
de tulajdon mozgással.' 

Mi tulajdon mozgással ? a) Ez az ő állati mozgása 
esak a' víz és légben lehetne, mint a' mi földünkön; — de 
hogy* lehet közönségesen, — innen nem láthatjuk. 

b) A' vizet másutt nyálkának ( Schleimnak) mond-
ja . Különben a' növényi élet sem működhetik csak a' 
tiszta vizben. 

Végre az izomi (muscularis) mozgásokat villányi 
processusnak mondja 2527- es 2545ben: ,Az idegrendszer, 
úgymond, felfogja és közli a' világ' eredeti polaritását.' 

8. 
Okennek újabb mozgástanja. 

II. Okén úr ezen régibb 's ifiúi tűzzel írt munká-
ját bizonyosan kisebb közönségnek szánta, és csak 
azoknak, kik a' Naturphilosophiába beavattattak. Lás-
suk az újabb 's amaz után 26 évekig érlelődött munká-
j á t , melly az egész olvasó közönségre tart számot, a* 
most fűzetenként Stuttgartban kijövő Naturgeschichtejét 
für alle Stánde. (Még hozzánk csak 22 füzet érkezett). 

Ezt a' hosszú munkát megnyitja az állatok' termé-
szettörténetén ; 's kezdi jelelni a' 15. lapon az állato-
kat, 's a' lödikon mondja, hogy az állat és növény közt 
egyetlenegy mivoltos különbség a' mozgás; ott inger-
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rcl, itt inger nélkül. - A1 lTdik lapon: , Mondhatni, 
hogy a' növény mozgatlan, az állat mozgó organumú 
o r g a n i s m u s o k . És igy az állat részei' formáját változ-
tatja, a' növény nem.' A'20dikban: ,Az állat kettős va-
lóú vagy kettős organismusú: növény és állat együtt. 
Ha t. i. gondolhatnánk állatot, mellynek csak béli vol-
na , ez nem állat, de növény volna.' 

Ezek szerént itt sincs még az állati mozgás elemi-
sen megmutatva. 

Majd k é s ő b b meglátjuk, hogy az állati vagy az egy-
re irányzott 's az egyből kijövő mozgás' tökéletes meg-
f o g á s á t ne is keressük Okennél, sőt ne a' pantheismus-
ra hajló német philosophusoknál is, (Tud. öszvese'ge IH. 
köt. §. 306), kik az erői egyszerűségre, (Tudománytár 
VI. köt. 253. lap. 9d. sor alólról) még eddig fel nem 
emelkedhettek* De azért a' millyen kicsik a' Németek 
az elemis egyszerű kezdetekben: olly nagyok ők az al-
kalmaztatásban. Okén is igen becses tanítmányokat kö-
zöl: a) az életrűl, b) a' szövetek' működéseiről, c ) az 
izmok' mozgásairól, mellyeket itt ált kell néznünk. 

a) x\z élet' elemjeit ű j munkája' 197dik lapján kez-
di előadni: 

1. , Az élet a' matéria' munkássaga.' — Talán in-
kább munkásságba tett matéria. Mert a' matéria, mint 
illyen, alvó, egymásba eloltott erőket tartó. , Az élet 
mozgás, de a' mozgás nem élet. ' — Ez az életmozgás, 
melly itt ismét csak belopatik, van épen kérdésben. 

2. , Az élő mozgásnak tulajdona a' megújítás, az 
ismétlés. Lehet mondani, hogy az élet a* magát meg-
újító t/wzgás.' — Itt igen jól jegyzi meg, hogy a' pla-
néták is újra meg' újra kezdik napkörüli kerülésöket. 
Es igy az egész természet élő volna, 's mint a' régiek 
állíták, egy nagy állat. Nem lehet ugyan ezen fogalom-
tól egészen irtózni; azonban mégis csak többet kell az 
élet' megfogásában keresni. 

3. Hozzá keli tehát még tenni az élet' fogalmához 
azon határozást, hogy , az magát megújító mozgás egy 
oni individuális testben,' — Még ezzel sem határozza 
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meg a' kérdésben lévő életet. Még ez a' tulajdon is elő 
áll egy jó repetáló órában , inellyet pedig élőnek csak 
nem mondhatunk. 

4. így hozza be 4dik pontjába a' chemismust is : 
, az élet a' folyósnak a 'keménybe való megújított moz-
gása.' — Ez is még csak valami hydraulica machina len-
ne , ha a' következő 5dik pontjában a' levegőit is hoz-
zá nem tenné; a' mikor már legfelebb is egy athmo-
hydraulica machinát képzeltet. 

Új ra felebb erőlködik a* tudós öszverakó, 's azt 
mondja a' 199dik lapon , hogy az élet minden elemek-
nek egy individuális testbe való kölcsönös befolyásainak 
megújitott mozgása. 

Az elemeket föld-, víz-, lég-, fény- vagy aethernek, 
és — a* mi csuda hasonlítás — ezeknek az élő testben va-
ló megfelelőit orgánumoknak nevezi. Sőt azt mondja a* 
200dik lapon: , a' mik a* chemiai elemszerek: szén-, 
savany - , víz - , fojtószerek ; azok a' szövetek ( Ge* 
webe) az organismusban ; — a' mik a' chemiában elemek, 
azok itt a' rendszerek' — 'sat. 

Mig ismét sóhajtva felkiáltanánk, hozzuk vissza 
a' felebbi (6. §. 6d. köv.) [egyszerű élethatározást: az 
élet a' magát folyvást megújító 's egyre törekvő chemia. 
Ezt az egyre való vitelt keresi illy nyugtalanúl a* pan-
theismus, de soha meg nem fogja azt találni. Ideje 
volna már a' Németországban igen kedvelt pantheismus-
nak nemcsak azon hibáját , melly a' Mathes. Intenso-
rum (61. §. 5. Cor.) ki van mutatva, melly szerént a* 
szoros tudományos rendre (bátor Spinoza azt hajdan geo-
metriai renden kezdé is ) teljességgel alkalmatlan; ha-
nem azon hijányait is szemére hányni , melly által az 
egyszerűkre, az egyre, mellyben áll pedig az igaz' va-
lója — soha fel nem emelkedhetik. 

b) A' 204dik lapon, mikor a' szövetek' (Gewebe) 
működéseit előadná: három féle mozgást hoz f e l : 1. 
duzzadót és lohadót, melly a ' melegtől f ü g g ; 2. töl-
töttet 'a ürűltet, melly a' táplálástól ered; és 3. feszest 
és ereszkedettet, melly az ingertől támad. 
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Ezek között az inger lévén legfőbb az állati moz-
gásban : ő is főképen ezen mulat, 's mondja, hogy min-
den inger emeli a' szövetek' működéseit. Mind a' mű-
szeri (mechanicai) ingerekre, mint: lökés, csiklándás; — 
mind a' természetiekre (physicaiakra), mint : világosság, 
meleg, villány; — mind a'chemiaiakra, mint: savanyok-, 
savak- , alkalikra emelődik a' munkásság. Épen ugy 
emelődik a' vér' behatása által az erősebb szívdobo-
gásra, a' nevekedett lélekzésre, a' sebesebb mozgásra, 
járásra 'sat. Ugyanaz áll elő az idegek által a' belső 
ingerekre i s : az öröm, vígság, megelégedés, — min-
den kedves érzés és gondolatra a' szövetműködés fel-
emelődik. 

Ugy hogy a' munkásság' vagy az életteljesség' ki-
sebbedése, vagy a' szövetek' leereszkedése, csak az in-
gerek' hijányaitól j ő , inellyet mind a' külső, mind a* 
belső ingerek' kisebbedésebői mutogat. A' külsőkre néz-
ve : , A' hideg nem inger , hanem a' meleginger' hi-
j ánya , — ezért van a' bőrereszkedés (l ibabőr). — A* 
setétség sem inger, csak a' világosság' hijánya. — In-
nen van a' szemfény' nagyobbodása, — a' bőr' sárgűlása; 
a' víz' munkálatja sem inger (hacsak meleget vagy ér-
czi részeket nem ta r t ) , hanem megereszti a' bőrt, mivel 
épen nem dolgozik bele, de még a' levegőingeres be-
folyást is elzárja.6 

, Igy van a' dolog a' belső ingerekkel is. A' rette-
nés , tűnődés és félelem; a' szomorúság, bánat és nyo-
morúság; a' gyűlölség, irigység, harag, — sem vér-, sem 
idegingerek, hanem megfordítva, a' vér és idegek visz-
szavonják magokat a' szövetektől, mi által ezek egy-
szerre elhalnak 's megereszkednek' 'sat. 

c) Az elemiség' híját Okén az alkalmaztatás' nagy-* 
sagával pótolja. Azt kérdi a' 234dik lapon: Mi módon 
húzódnak öszve az izmok? Ennek megfejtésére, megmu-
tatván a' régibb mivszeres és chemiai vélekedések'sem-
miségeit (az a. és b. pontjaiban), a' c. pontjában egy gal-
vamlánczot igyekszik öszverakni. ,Az üterek, úgymond, 
világosan a' positiv, vagy zink sarkiak. De még ezzel a ' 

TUDOMÁNYTÁR x . 2 
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galvani láncz' csak £ dát ismerjük. Még a1 negativ pó-
lust és a' közép indifferenst kell kimutatni. Hogy ez a' 
közép az izom, világos, mert ez viszi a' szenvedő, a* 
mozgatható szerepet. — Csak az hát a' kérdés: mellyik 
életmívszer veszi fel a' negatív sark' szerepét, hogy be-' 
zárja a' galvani lánczot ? — Tudjuk pedig, hogy a' gal-
vani drót érvén az izmot egyik, és az izomra szolgáló 
ideget másik végével: az izom öszvehúzódik. — Tudjuk, 
hogy megköttetvén az ideg, ennek izma nem fog mo-
zogni. Es igy: az ideg az ezüst-, az üterek a' zink sarkot, 
az izmok pedig a' közönbös nedves lapot állítják elő.' 

9. §. 
Ámbár ezekkel igen világosan mutatja Okén az ősz-

vehúzás és kiterjeszkedés* lehetőségeit: mégsem vonhatunk 
innen a' válóságos mozgásra következéseket. Az volna még 
hátra, kimutatni; ezen üterek, izmok és idegekből álló, 
de szüntelen bezárva tartatott galvani láncz'belső munká-
latjai a' bezárás alatt hogyan viselik magokat? Mert jó l 
tudjuk, hogy az öszvehűzás és kiterjedés csak a' láncz' 
bezárása és kinyitása' pillanataiban történik. 

A' zárva tartott galvani láncz' belső hatóságait az 
Oersted' fe+fedezéséből nem rég tudhatjuk. Schelling ur-
nák erről és a' Faraday' új felfedezéséről való,1832ben a* 
bajor kir. Akadémia előtt tartott értekezése kijött ná-
lunk magyarul is: ,A' Faraday' legújabb felfedezéséről 
— Schelling Fr. Wilh. József 's a' t. S.-Patakon 1834.' 
Nem levén a' kis munka mindenütt kéznél, az Oersted" 
felfedezéséről szólókat a' 12dik lapról ide teszem: ,Meg-
jelent végre az Oersted' felfedezése, harmadik nagy 
ezen sorban, melly a' mágnestőt is a 'Vol ta ' oszlopának 
engedni tanította. Melly tüneményt mig inkább vagy 
kevésbbé minden gondolkodó természetvizsgáló ohajtott, 
azt mások eleinte szinte bosszúsággal fogadták, és csupa 
történetes feltalálásnak hirdeték.' 

,Hogy az oerstedi phoenomenont megérthessük, két 
állapotját kell az oszlopnak megkülönböztetni: az úgy ne-
vezett bezár tat, azaz midőn a 'különböző polusok egy 
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vezető által köttetnek öszve, 's «' nyíltat, midőn azok 
egymástól elválasztva vannak. - Eddig az oszlopon szem-
lélt tünemények közt legközelebbiek az electricaiak vol-
tak, de a mellyek szintúgy mint az állati részekben oko-
zott rángatódások, mindenkor csak az oszlop' megnyitasa 
vagy bezáratása' pillanatában mutatkoztak. Mihelyt az osz-
lop bezáródott, az electricai feszültségnek minden külső 
jelei megszűntek. Az oszlopnak bezárt állapoti munkálatjai 
közzül eddig csak a' chemiait vették észre, azon substantia-
lis változásokat, mellyeket p. o. az érczoszladékban, a' 
megnedvesített alkalikban, vagy savanyakban állít elő. 
De mi változásokat okozzon a' bezáratás alatt a ' szilárd 
electricitast vezető az ő munkálati alá vetett testekben, 
még eddig teljességgel tudva nem volt. Oersted' próba-
tétele mutatta meg, hogy minden illy fajta testek, nem-
csak a' vezető drótok, hanem az oszlop' elemei magok is 
a' bezáratás alatt mágnessé válnak, vagy mágnesi fe-
szültségre biratnak'. 

Azon galvani láncz' formájáról tehát , mellyet Okén 
az ütér-, izom- és idegből a lkot , csak annyit tudhatunk, 
hogy ezek természeti, azaz zárt állapotjokban Oersted sze 
rént mágnességi hatásban vannak, 's belső munkájok csak 
mágnesség. A' mágnességből pedig még a' mozgást épen 
nem magyarázhatjuk ki. Csak annyit tudunk, hogy a' leg-
nagyobb activa cohaesioú (azaz hoszra, az elszakitás 
elleni) testek (mint a' vas) általok megmozdúlhatnak. 

Nehéz tehát áltlátni azt az állati izommozgás' alap-
já t , mellyet Okén 233. lap. c. pontjában felhoz, hogy, 
mint a' töltött leydeni palaczk által az ezen töltéssel el-
lenkező villányú golyócskák húzódnak, egyenlő villányt 
kapva pedig ellöketnek: úgy a' galvanizált izomszálak 
is egymást öszvehúzzák, 's majd ellökik, azaz öszve-
húzódnak és kiszélesednek. 

Nem lehet bátran az electricitasról a' galvanismusra 
Következést húzni. Mert , noha az újabb felfedezések 
szerent a* galvanismusban mind a' három, a' mágnesség, 
electricitas és chemismus megvan: de más-más körűletek 
's tekintetekben, sőt más-más kiterjedétekben (dimensiok-

2 * 
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ban) is. A' szív, az üterek, a' belek' mozgásai szüntelen 
electricai öszvehüzást és kiterjesztést mutatnak ugyan; 
de nem az eddig tudva lévő electrico - galvanicus sza-
bályok szerént. Mi munkálatokat tenne az egyre irányzott 
chemismus a' Voltaoszlop után, — még nincs kicsi-
nálva. Pedig csak akkor tűnhetne fel az állati mozgás 
a' galvanismusból 's hozzá tartozóiból világosan kimu-
tatva. 

10. §. 
Akarati mozgás. 

Legbelsőbben rejtezett el az akarati mozgás. — 
Mély titkok fedik ennek utolsó okait. Physiologiai mű-
vészhez illő módon feszegeti ezeket Okén, mégsem fejti 
meg kielegítőleg. Az üterek (ugy mond a' 236d. lap., d. 
pont.) szüntelen mozognak ugyan, de az izmok' helyhe-
tése a' közönbös ponton lévén, természetök szerént nyug-
vók. És így, hogy az üterek után ne mozdulhassanak, a' 
másik galvani sarknak, az idegeknek, hathatósabb nyug-
vásuktól eredhet. Mert e' szerént az idegek, hathatósabb 
csendjük által, a' másik sark' nyughatatlan ütéseit egy-
arányba hozhatják. És mivel -az idegek legkisebb be-
folyás által is negativitast kaphatnak, valamint szinte ké-
vés alkalomtól közönbösséget is (indiíferentát): követke-
zik, hogy az izmok is ezek által igen-igen kis befolyás-
tól is mozdíttathatnak, és űjra nyughatnak. 

De azt kell Okén úrtól kérdeznünk: honnan jő ez 
a' keves befolyás is? Kivülról illetés, csípés, szúrás ál-
tal , bizonyos, hogy megrándulhatnak az izmok. De itt 
a' puszta belső akarat után lehető mozdúlást kellene ki-
magyarázni. Mi módon dolgozhat a' tiszta belső akarat 
az idegek' negativitasa' felemelésébe? — Okén urnái vi-
lágosabban kellene ezt kimutatni, érthetőleg, mindazon 
képtelen szövevények' segédje mélkűl, mellyek még mé-
lyebbek és megfoghatatlanabbak mint maga a' kérdés. 
Mondjuk ki pedig világosan, hogy a' pantheismus' elvei 
sokkal megfoghatatlanabbak, sokkal homályosabbak, 
mint az általa megmutatható tanítmányok. 
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Mellin Encyelopaedisches Wörterbuch-ja' Wille czik-
jében 1 , az akaratot a' mendegélő, de menése' irányában 
egy előzménytől megakadályoztatott hangyácska' útja' vál-
toztatásából mutatja ki, mint valami figurából. Nem ütődik 
vissza a'hangya az előzménytől, mint a' mechanicai vissza-
pattanások. — Miért változtatja tehát útját? Bizonyosan, 
úgy mond, a' hangya' előterjesztésében van az útváltoztatás' 
oka, 's különösen az előzménytől való félelemben. 

Sok mechanicai van az ösztönök, fájdalmak 's gyö-
nyörök után való mozgásokban; kevesebb ezen kis han-
gyácskáéban. Ebben nagyobb az akarat'lépcsője. Mert bi 
zony az akaratnak is igen sok lépcsői lehetnek; 's lehet 
mondani, hogy a mint az értelem' (az allati egy') fejlé-
se 's hathatósága nagyobb: úgy hathatósabb az akarat 
is. A' kis hangya visszafordúl az előzménytől való fé-
lelem' előterjesztéséből, mert nem érti az akadályt. De 
az ember értheti az akadályokat, 's a' mennyiben azokat 
érti, azokat annyiban meg is akarja győzni. Csak igy lehet, 
hogy jnetus vanoset inexorabile fátum, subiiciat pedibuse. 

Valóban egy eredetű az akarat az értelemmel. Mind 
a' kettő belsőnkben ered. Csak következeteik különböz-
nek. Az értelem benmaradó, de az akarat külső csele-
kedetekben mutatja ki következeteit, külsővé válik. Igy 
lehet ösmerni az akaratot, mint cselekedeteink' belsőink-
ből származott kezdhetését; (facultas actiones in se subie-
ctive suscipiendi). — Ha ezen akarattal a' való magát 
igazgatni tudja : szabad akaratja van. 

Mennyiben vagyunk cselekedeteinknek urai ? mennyi-
ben lehet nekünk talajdonitani (imputare) tetteinket? ezen 
akarat és értelem* viszonjaiban van alapja. — A' mennyi-
ben kifejlett az értelem (akarmi tettekre nézve), azaz: a' 
mennyiben értette a' tevő a' tettet,annyiban tulaj doni ttatha-
tik ez a' tevőnek. Szépek, és mély természettudományi fel-
fedezések az Okén úréi; de ugyan miként tulajdoníthatnák 

1 Encyelopaedisches Wörterbuch d. krit. Philosophie, von 
O- S. A. Mellin. I—VI. B. 1797—1804ig. Züllichauund Leipzig. ' 
— Jena u. Leipz. 
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a' birák a' tetteket szerzőinek csak azon galvani láncz* 
gyengített 's erősebbitett negativus pólusából? — Bizony 
egyre, egy létlő visszaható erőre kell vinni utóíjára az 
állati mozgás' alapját, — még inkább az akarati mozgás* 
okát. Mert a' pantheisticai gondolatok soha ki nem elégi-
tenek. — Az egy létlő, reflectáló pont, mint visszaható , 
munkálkodik a' terjesztő erejű idegekre, 's azokat + és 
—ra hatalmazhatja, hogy akarati mozgások álljanak elő. 

11. §• 
A' mozgások utáni idegrendszerek. — I. Agyidegrendszer. 

Az idegek lévén az állati mozgások' eszközlői (6. §. 
3. köv.), mivel, mint már tudjuk, kétféle állati mozgások 
vannak: akarati 's akarat kivüli: következik, hogy két 
külön idegrendszereknek is kell létezni ot t , hol azon 
két féle mozgás mutatkozik. így jön fel előnkbe az 
agyidegrendszer, mint az akarati mozgások' hordozója, és 
a' dúczrendszer (systema gangliorum), mint az akarat sőt 
tudatunk kivűli mozgások' vezetője. 

I. Az agyrendszer az agy' nagy tömegjével, mint 
állandó közeppel, mint egy fő uralkodóval, van sziiksé-
gesképeni öszveköttetésben — ,melly az agyból, a* ge-
rinczagyból 's azon idegekből ál l , mellyek ezen velős 
cletmivekkel vannak közvetetlen öszveköttetésben.' 1 — 
Ezek az idegek az agytól elszigetelve nincsenek, jobbra, 
balra egyező mértékű synmetriai terjedésök van. 2 — 
A' nagy agygyal lévén öszveköttetve, kihatásuk is igen 
nagy. Hogy a' legnagyobb mennyiségű terjesztő erejű 
az agy, (mellyből az idegek legmesszebb 's leginkább 
kiterjednek, noha relatíve legkisebb ágcsákra oszlanak), 
— 's épen ezért az agy az állati létlő visszaható erő-
nek legnagyobb hordozója 's alattvalója, — megmutatni 
ide nem tartozik. De mint leghathatósabb hordozója az 
állati erőnek, a) hogy az innen származó idegek az 

1 Instit. Physiol. organ. hum. Auct- Mich. a Lenhossék, 
etc. Viennae 1822. 72. 

2 Instit. Physiol. I. 133. lap' útdíján. 
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eo-ész állatiságon uralkodhatok, és így b) hogy az aka-
rati mozgásokat is igazgathatják, és c) az ü terek 'z ink 
sarka által az izmokban támasztott ingerelhetoseget el-
nyomhatják, 's majd d) igen kis befolyás által is (az aka-
rat által) feleleveníthetik, azaz akarati , tudati oszvehu-
zást és kitejesztést okozhatnak: előleges s z e m l é l é s e k b ő l 

is világos. 

12. §. 
IL Dúczrendszer. 

Alsóbb idegrendszer az, a' melly gyengébb lévén, 
az üterek' mozgását az izmokban nem olthatja el (nem 
indifferentiázhatja). — És igy az a' rendszer, melly az 
akarat kivüli mozgásnak, mellyet közönségesen csupa ál-
latinak nevezhetünk, (vegetativus mozgásnak szokták 
hivni) — elnöke. Könnyen áltláthatjuk, hogy ezen mív-
szeri (mechanicai) mozgás' idegei a' dúczrendszer ek, a* 
ganglionok. ,A' dúczrendszer alkotására és élettanos be-
hatására nézve az agyrenúszertől úgy annyira eltávo. 
z ik , hogy őt mint maga - magában megállót szükség te-
kinteni. Ezen rendszerhöz pedig a' nagy együttérzideg, 
meg' a' hasbeli fonatok tartoznak' (Bugát, Boncztud. II-
285. lap). Azt mondja ezekről ama' külföldnél is becses 
kézi-könyv: 1 ,A' duczrendszernek magában van eleje 's 
vége. Hogy ez a* rendszer sem az agytól, sem az ötödik 
vagy hatodik páridegektől nem származik, e' következő 
észrevételek mutat ják: 1. A' dúczok megvannak az olly 
alsóbb állatoknál is , mellyekben az agynak nyoma sincs. 
2. Az együttérzideg nem folyvásti egyet csinál, — 's gyak-
ran a' mellkasi része a' hasitól világosan elválik. 3. Az 
együttérzidegek* szálai mindöszve nagyobb tömeget for-
málnak, mint azon idegszálacskák (ágacsok), mellyek-
kel az agyai és a' gerinczagyak öszveköttetnek, úgy 
hogy azoktól nem eredhetnek. Yégre 4. A' dúczrend-
szerben épen nincs azaz egyező mérték (az a' synmetria), 

1 Instit. Physiol. org. hum. I. 138 lap. — A' tudós munka 
a' német egyetemeknél is gyakran évszaki kézi-könyvül tűzetik ki, 
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mellyel az agyrendszer magát megkülönbözteti. Sőt 
gyakran más-másnál különbözni találtatik.4 

A* boncztudománybeli nyak-, mellkasi és hasi együtt-
érzideg' részeiből (Boncztud. 286—291. lap.) Okén úr 
a' 63dik levelen, csak a' felső tarkódúczot, a' felső nyak-
csigolyánál, — az alsót az alsó csigolyánál; az első vagy 
legnagyobb mellkasi dúczot, 's ennek alkalmával a' nap 
— menny — fonatot a 'hasbeli agyat , esmerteti öszveköt-
tetéseikkel; 's azt veti utánok: ,Látni való innen, hogy 
a' mellkasi szövetek kiváltképen a' tüdőideg által az 
agyból, — a' has- és a' medenczefonatok pedig az együtt-
érzidegtől formáltatnak. Különösen: ap emésztő élet-
míviek még a' mellben a' 6dik borda alól, — a ' vesék, és 
a' visszaállító (nemző) életmiviek pedig a' hasban az el-
ső ágyékcsigolyától.' 

Ezen igen kiterjedő dúczrendszernek viselete a' 
belső, de akaratunk alá nem eső mozgások' izgatásában 
áll. Mert igen keves öszveköttetése lévén ennek az 
agyidegekkel: az üterek' ellensarkiságának, mint már 
tudjuk, ellent nem állhatnak, 's igy folynak önkényt a' bél* 
mozgásai (motus peristalticus), a' szív 's üterek' mozgá-
sai után, — 's egy kevés aerostaticával a' tüdőmozditás 
is. Ezen mozgások tudtunkra 's érzéseinkre sem hatnak, 
mind addig, mig a' részek természeti állapotjaikban van-
nak. Mert ha valamelly belső rész változást szenved-
ne , csak akkor érezhetnénk azon rész' nehezebb mozgó-
dásából jövő fájdalmat. 

,Az állati (agy) rendszer szabad vezetője a' tudat-
és személyességgel öszvekötött agyrendszernek, mint az 
egésznek egy pontba való egyesülete. A' növényi (vege-
táltató) 1 dúczrendszerben a' vezetés sokképen félbe sza-
kasztatott, — sem egy gyújtópontra vezetve, sem nemegy-

1 Az idegrendszereket a' mozgás' mivolta után osztván 
el: a'különben növényinek (vegetativum) neveztetett dúczrend. 
szert itt állati akarat nélküli mozgás'elnökének; és azt, mellyet 
animaíis rendszernek hivnak, az agyrendszert, akarati mozgá-
sok' elnökének kell neveznünk. 
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bői kihatva. A' duczrendszerbe elszórt idegcsomók kö-
zéppontokat alkotnak ugyan, de a' mellyek kicsik, — 
sokak és egyenlő rangúak*. 1 

13. §. 
III. Együtt ézideg. 

A' mozgásnak két végsője' vezetőit, az akarati és 
akarat kivüli mozgásoknak vezetőit, az agyrendszer- és aj 
dnczrendszerekben már ismerjük. De határtalan a' tudás' 
vágyja. Ki kell keresni azon közép határokat is, mely-
lyek a' kettők között való viszonyokat közösítik. Igen 
világos az előtti 12. §ból ez a' közép. 

1. Az együttérzideg szigeteli az állati (dűcz) és aka-
rati mozgásokat. ,A' dúczrendszer' idegei közzül némellyek 
félvezetők, mások vezetők, és mások épen fél szigete-
lök4 (úgymond az Instit. Physiol. tudós szerzője 157 §.). 

2. ,A' mit rendszerént sympaticus idegnek neveznek, 
az agyból származottnak mondanak 's a' tápláló (vegeta-
tiv) idegek' anyjának vesznek, a' két (agy- és ducz-) rend-
szerközti határ, 's a' félvezetésnek eszközec 2 

3. Az együttérzideg' az a' világos tulajdona, melly 
szerént a' has- és medenczefonatok (plexus), mellyek a* 
tápláló életmivre tartoznak, tőle származnak (Okén 65. 
lap.); és az a' mineműsége, hogy ő és több dúczidegek 
szigetelők, félszigetelők 's vezetők is lehetnek: az együtt-
érzideget olly közepszerre teszik, melly az agy- és a' 
duczrendek között mind kölcsönös mind közlő vagy elzá-
ró határ. Úgy hogy: 

4. Az agyidegek' hatásai a' düczokra, sem a' dúczok' 
munkálatai az agyidegekre, a' fél vagy egészen szigetelő 
közép együttérzidegen ált nem mehetnek, mind addig, 

5. míg valami változás 's befolyás által a' dúczrend' 
munkája felemelődvén, vagy az agyidegek' hathatósabb-
ságai is, álttörhetnek a' fél szigetelő idegeken; mint a' 

1 Versuch ein. Darstell. d. anim. Magnetismus — von C. 
A. F. Kluge Wien, 1815. 23Í. lap. 

2 Kluge 228. lap. 
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szeszes italok — vagy, mint fogjuk látni, a* magnetizálás* 
kezelései által. 

14. §. 
Az eddigi physiologiai és boncztani felhordásokból 

(§. 7től 13ig) a* philosophiának egy olly képletet (sche-
mát) kell csinálni, melly a' felsőbb állati élet' mozgá-
sainak hordozóit (az agy-, együttérz- és dúczidegeket) 
minden lehető öszvetevéseiben tökéletesen előnkbe ál-
lítsa. — Az öszveszedett vázlatokból (skeletonokból) 
képleteket csinálni, — a' különféle adatottakat egyre 
vinni, — a' philosophia' kötelessége. 

Világos tehát, hogy az állati mozgás* fő életmivei-
nek hordozói, az idegek, az akarati és kényszerített moz-
gásokra nézve három fő részekre oszlanak: az agy ( = a ) , 
az együttérz ( = e ) , és a' duczrendszerre ( = d ) ; mely-
lyek közzül az agy- és a' dúczrend az akarati és kény-
szeritett mozgásoknak viselői, az együttérzideg pedig 
azoknak közepszerü helyét foglalja el. 

Igaz ugyan, hogy a' hatalmas agy, mint az akara-
ti mozgás* thronja, egy felől, más felől a' közeptenden-
tia nélkül való dúczrendszer, minta ' kényszeritett, akara-
tunktól nem függő, öntudatunkba nem jövő, folyvásti 
mozgások' respublicája, — ugy látszik, mintha elleasar-
kis helyhetésűek volnának. Es így őket mágnesi,, vagy 
legfelebb galvani schema alá vethetnők, hogy aztán 
ezekből további öszverakásokra mehetnénk. — De ezen 
alapfelvételünkkel igen nagyot hibáznánk. Mert noha 
úgy látszik, hogy ezek ketten: a, d, (olvassd mindig: agy-
és dúczrendszer) ellensarkiak, és így mágnesi schema 
alá szoríthatók: mégis az ezek közt lévő e, — (olvassd 
most és ezután i s : együttérzideg), előlegesen kimuta-
tott talajdonai ollyanok, hogy ez az e , ama' két végső 
a , d - é t , egymással sem mágnesi, sem galvani schema 
alá hajtani nem engedi. Mert az e közép ugyan, de 
já rvány , most egész, majd fél szigetelő, majd ismét ve-
zető , közlő alakban tűnvén fel: ez az e, mint közép, a' 
mágnesi közeppel (az indifferentiával) nem fér öszve. 
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Mert a' mágnesi közönbös közép, folyvásti öszvekötője 
's közlője és nem isolatora, nem szigetelője (hogy 
Schelling úrral szóljak) ,ama' kettős lénynek (Doppel-
•\vesen ) , mellyben a' nélkül hogy magokat kirekeszte-
né k , — két szellem, vagy ha érthetőbb lenne, két po-
tentiák, ellent nem állván az ő ellenességök, — köl-
csönösen öszvekapcsolódnak, olly formán, hogy ha az 
egyik valamelly irányban felülmúlónak tetszik i s , ez 
csak bizonyos titkos megegyezésnél fogva történik, melly-
nél fogva a' másik, ellenkező irányban épen úgy hatal-
masabbnak mutatkozik. ' ( A' Faraday' legújabb felfede-
zéséről. 13d. lap.) Épen nem ugy lévén a ' m i aed rend-
szereinknek functioji, hogy az agyrendszer hatalmasab-
bodván, a' dúczrendszernek is szükségesképen hatható-
sabbnak kellene lenni : az aed-ét magnesi képlet alá nem 
vonhatjuk. 

J a j volna életünknek, egészségünknek, sőt erköl-
csünknek is, ha a' kényszer/tett dúczmozgások illy foly-
vásti és öntudati öszveköttetésben lennének szüntelen az 
akarat ' királyi székével, az agyrendszerrel. — Erkölcsünk-
nek is mondom, mert így minden pillantatban ki volnánk 
téve az indulatok' dühei által való elragadtatásnak. 

Azonban az é-közép a* galvani lánczba sem illik.— 
Mert mikor az e szigetelő , ez , mint i l lyen, a' Yolta' 
hármasságába sem szükség. Mert a' két galvani sark (a' 
zink és ezüst) közzé nem szigetelő kell. 

Ugy tetszik, hogy az aed rendszert , mikor az e 
szigetelő, a ' leydeni palaczkhoz lehetne hasonlítani, melly 
ha villánynyal inkább-inkább megtöltetik, végre áltront 
a' palaczk' szigetelő üvegén. De tudjuk, hogy illyenkor 
gyakran az egész leydeni készület is öszvetörik. De ha 
az e járvány szigetelő 's vezető, az aed a* villánymü-
ködések közzé sem illik teljességgel. 

15. §. 
Mivel tehát az aed -nek képletét az előttünk is-

meretes dynamicus processusokban, (erőhatási formákban) 
meg nem találhatjuk: következik, hogy azoknak viszo-
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nyos hatásairól más és olly öszvetételeket (combinatiokat) 
kell ke resnünk , a ' mellyek azoknak minden lehető vi-
szonyait kimeríthetnék. — Ha valaki azt mondhatná , 
hogy ámbár az ismeretes a e d , az állati felsőbb élet ' 
mozgásai' 's mozgatásai' v iszonyai , állandóul sem a' 
mágnesi , sem a' galvani, sem az electricus hatásokra 
nem vitethetnek az ezek körül eddig tett felfedezések 
szerént : de 1. lehetnek ezekben majd olly ú j felfede-
zések, mellyekre ezen életünk' mozgató elemeinket vihe-
t énd jük , — sőt 2. azon három, mágnesi , villányi 's 
galvani hatásokon kivűl más dynamicus hatásformák is 
lehetnek még, a' mellyek aed hatásainkat előadándhat-
ják. Ezeknek tisztába való tételökre nézve az l ső el-
lenvetést a ' Faraday' u j felfedezéséről való értekezésre 
útas i tanám; a'hol tökéletesen meg van muta tva , hogy 
már szerencsénkre a' mágnesség, vi l lány- és galvaniság* 
minden viszonyai fel vannak fedezve. A' második kifo-
gásra nézve meg lehet mutatni , (min t a' dynamicusok 
tudják) , hogy a' természet* előállításában munkás kiható 
és visszaható erőknek lehető viszonyai a ' térnek min-
denik elemmértékein ki van mutatva: a'hosz a' magnes-
ségben, a' felület Villányban, a ' hízak a' galvanosságban 
tűnik fel. — Más dimensiok pedig nem lehetnek. 

16. §. 

A' további öszverakásakra tehát azt kell tudnunk: 
az a , e , d adatott elemeknek hányféle öszvetételei le-
hetnek? azaz : hányféleképen lehet azokat többesítés 
( combinatio ) által úgy öszverakni , hogy azon elemek-
nek minden lehető kölcsönös viszonyai kitűnjenek. Mint-
hogy ezek közzül akarmellyik, a , e , vagy d rendszer, 
munkahatásokban felemelődhetik a' nélkül, hogy (mint a ' 
mágnesi, electricai 's galvani processusokban) a' többiek 
hasonlólag felemelődnének, sőt inkább a ' többi az egyik 
kitűnőbb mellett inkább elnyomatik: vi lágos, hogy 
ezeknek lehető öszverakásaik' kérdésével a ' mathema-
ticusok' combinatioi közzé té te tünk, — egy olly tndo-
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mány' mezejére, melly szoros renden megyen és csalha-
tatlan. 

Örökké igaz és tökéletesen kimerített oszvetete-
lek keletkeznek innen, 's engedjék meg a' 1.1. olvasók, 
ha némellyeket idegen környéken kell áltvezetnem, hogy 
ébreni és álomi állapotunk' titkos viszonyainak rejtekei-
be beavathassam. Kímélve teszem ezt , 's azon széles 
mezejű combinatio-tudományából, mellyet az újabb idők-
ben lipsiai prof. Hindenburg ur örök alapokra tett, csak 
azt a' feladást fejtem itt meg, melly 

Az adatott a , e , d elemeket , ismételve, egyszerű, 
vagy befoglalt szótári képletekbe többesiti. ( Combina-
tio datorum elementorum a , e, d , cum repetitione, sirn-
pliciter aut involutorie lexicographice.) 

Ezen feladásnak megfejtése igen egyszerű's könnyű. 
Egy rendet, az egyesítés' rendét (ordinem unionum), 

a , e , d , leírván: tétessék ezek' eleibe az első ( az a ) 
elem. Igy a' kettős fogatok' elsőbb fogatai állnak elő 
aa, a e , ad , (complexiones binionum). A' következő 
kettős fogatok folyvást úgy állnak e lő , ha azon előtti 
fogatokban, mellyekben a' két első betűk vagy elemek kü-
lönböznek, az első' helyébe az azután következő tétetik. 
Igy lész tehát a' többi kettős rend : ee, ed, dd. Ekként 
jön ki a' kettősített rendből a' hármasítás, 's mindenik 
elsőbb rendűből a' következő nagyobb. 

Példának okáért: 
a e d . , egyesites' osztalya (classis unionum). 

aa ae ad 
ee ed 

dd K
et

tS
si

te
-

se
k

.B
in

io
-

ne
s.

 

- - az a-rend (ordo alphabeticus a). 
- - az e-rend. 
- - a" d-rend. 

aaa aae aad 
aee aed 

add 
. eee eed 

edd 
ddd 

H
ár

m
as

ít
ás

ok
. 

T
er

n
io

n
es

. 

a' hármasitás' a rende. 

az e rend. 
a' d rend. 

Ezen képletben külön vannak az egyes, kettős, hár-
mas osztályok. De legrövidebb és legegyszerűbb előál-
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lítás a* befoglalva való; az a' képlet tudniillik, melly 
ugy van előállítva, hogy belőle foglaló vonatokkal az 
előbbeni osztályokat el lehet választani. Ez a* legszebb 
figmra fog előállani, ha az adatott aed elemeket nem 
egymás mellé, hanem egymás alá irjuk folyvást, és a* 
feltett szabályokat e' szerént alkalmaztatjuk. 
lső fogat - - a a a 
2dik — - - a a e 
3dik — - - a a d 
4dik — - - a e e 
5dik — - - a e d 
Cdik — - - a d_ d 
7dik — - - e e e 
8dik — - - e e d 
9dik — - - e d d 
lOik — . - - d d d. 

Itt ugyan csak a' hármasítás 
van előadva, de úgy, hogy ebből 
faglaló vonattal kitetszik az egye-
sítés, — ki a' kettősítés* osztálya is 
egy tekintettel. 

Az a' talajdona ezen ismételve befoglalt többesítés* 
előállításának, hogy ebben azon három elemeknek a , 
e , d , minden háromszor ismételve lehető öszvetételei 
tökéletesen megvannak. És ha az ismétléseket, mint 
rangokat, felemelésjellel jelentjük: ebből lész = a 3 , 
a 2 e , a 2 d , ae 2 , a ed , ad 2 , e 3 , e 3 d, ed2, d3, azaz, az a , 
e , d - n e k minden lehető hármas szorzatai (dimensioi), 
tíz fogatokban (complexiokban). Mellesleg meg kell em-
líteni az algebrának elemeibe beavatottak' kedvökért, 
hogy ezen tíz fogatok ugyanazok, mellyek az (a-f e-i-d)3 1 

kifejtéséből előállanak; azaz a' mellyek egy háromta-
gú mennyiség' harmadik rangra való felemeléséből kijő-
nek. Hogy tudják meg a' betűvetés' gyakorlói, hogy az 
előttök holtnak tetsző 's tán unalmas betűk életünknek 
legelevenebb mozgatóira is alkalmaztathatnak 's ott is 
csudákat mutatnak. 

17. §• 
Az a , e , d egyesítéseinek'jelentése. 

Hogy ezen tudományos öszvetételeknek jelentéseit 
felvehessük: mivel már tudjuk, hogy az a az agy-

1 (a + e + d y = a3 + 3 a2e + 3 a2d + 3 ae2 + 6 aed + 3 ad2 + 
e5 + 3 e2d-|-3 ed2+d3 . — Mint a* szám • tís betűvetők tudják. 
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rendszer, az akarati rendszer, - a' d a* dúczrendszer, 
azaz a* kényszerített állati tápláló (vegetativus) mozgás* 
rendszere , mi jelentése lész tehát az együttérzidegnek, 
az e-nek, melly az a és d között lévő közép? könnyen 
elláthatjuk. Mert bizonyosan tudjuk, hogy az aka-
rat között és a' szükségesképen való vagy kényszerítés 
között vannak az ösztönök. Az ösztönök részt vesznek 
a' kényszerítésből, részt az akaratból i s , — vagy vilá-
gosabban, az ösztönök k é n y s z e r í t i k akaratunkat. Jól tud-
ja a' cselekvő philosophia, szabad akaratunknak millyen 
korlátlói az ösztönök. Ért jük tehát azt , a' mi feltett 
combinatioi képletünkben legfőbb, az a , e, d elemeink-
nek jelentéseit, külön-külön, azaz egyesítésöket: 

a = agyidegrendszer, = akarati = belső (lelki) , — 
a' külérzések' hatalmas közepe, 

e = együttérzideg = ösztöni = közép , 
d = dúczrendszer = kényszerített ( műszerszámi, 

mechanicai mozgatás) = külső, állati tápláló; 
az indulatoknak, 's belső érzéseknek fészke. 

18. §. 
Az a , e , d elemek' kettősítéseinek jelentései. 
Emberi életünket mozgató a , e , d elemeknek ket-

tősítéseire, 's felebbi többesítéseire nézve, mellyekben 
azoknak emeletei (potentiái) tűnnek fel : a2, a 3 ; e 2 , e 3 ; 
d 2 , d 3 , meg kell szükségesképen tudnunk: 

Feltétel. Valóságos rangokra (potentiákra) csak 
az agyrendszer emelődhetik fel; a' többiek: e , és d 
csak relative, csak viszonyi nagyobbságba jöhetnek, a* 
mennyiben tudniillik az a munkája lenyomódik. 

Megmutatás. A* felébredt visszaható erő közvetet-
len az általa szabad expansivumokba hat (6. §. Követk. 
3.), azaz: az agyrendszerbe. Az egész természet' öszve-
rakása pedig csak a' visszaható erő' felebbi potentiá-
zasából áll elő. — így lett az első rendű öszverakásokban 
visszaható erő' első mozdulatjából az első vonati öszve-
rakás. (Mathes. Intensorum §. 17. és köv.) — Második 
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mozddlatjából (momentumából) a' felület. (Math. Int. §. 
22. 'sat.) Harmadikból a' tömeg (Math. Int. §. 35. 'sat.). 
Majd a' másod rendű öszverakásokban feltűntek e' vi-
lági nagy gömbtestek (Intens. §. 46tól az 55dikig). — 
Továbbá ismét felsőbb mozdulatokon az eredeti chemis-
mns és a' világosság (Int. 56. §-tól.). — Mind ezen moz-
dulatokon a' kiható erő szenvedőleg tűnik fe l , formál-
ván magát mindig a' fő öszverakó, létlő, viszaható pont-
nak mozdúlatjai 's hatalmai után. Mikor amaz egy lét-
lő erő szüntelenül, munkásán, 's ezen munkái között is 
változatlanul marad. (Intensor. §. 40.) — És igy az em-
beri létlő visszaható erőnek potentiái közvetetlen csak 
az agyrendszerben mutatkoznak. 

Az tehát az idegrendszerek' combinatioinak megérté-
sére a' fő probléma; vagy: 

Feladás. Az agyrendszerrel öszveköttetett egy lét-
lő visszaható erőnek potentiáit az emberi életben ki-
mutatni. 

Megfejtés. Ezen feladás' megfejtése rendkívül ne-
héznek tetszik. Még csak tűrhető , elnevezni éltünk' 
mozgása' hordozóit a , e , d -nek . De azokat arithme-
ticai viseletbe hűzni, 's kimutatni, mit tegyen a a = a 2 

és a a a = a 3 azon felsőbb functiokban (viseletekben), mely-
lyekben az a magát meghatja (magával sokszoroztatik) — 
szerfeletti merészségnek látszik. 

Azonban maga a' már az agyrendszer* munkálatairól 
igen régen bölcselkedő 's tapasztalgató philosophia köny-
nyen kisegít benünket ezen nehézségek közzűl. Mert 
ha a' tapasztalati lélektehetségek az agy rendszer által 
jőnek az öntudatba: a'mintvannak azon lélektehetségei-
nek felemelései, ügy kell lenni az agyrendszer' feleme-
léseinek is. Ugy de világos a' tapasztalati lélekismé-
retből, hogy az emberi belső lelki tehetségek közzűl az 
alsó és legegyszerűbb az előterjesztés; ennek felsőbb 
emelete (mellyben sokszori előterjesztések működnek) az 
értelem, 's végre az értelem' felsőbbje az okosság. (Tud. 
tár I. köt. 164. lapon). Itt az emberi belső, — külső, — 
és közép tehetségek egy rendszeres táblában állíttatnak 
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elő, olly módon, hogy a' gyermeki , és i'gy az emberi 
legelső kornak belső tehetségéül az előterjesztés(reprae-
sentatio) mutattatik ki. Majd mikor az előterjesztés a' 
későbbi vagy az ifjúi korban maga magát is meghatja, 
előáll annak második rangja , az értelem' (intellectus) , 
melly valósággal minden dolgához értő philosophiai os-
kolában úgy adatik elő, mint több előterjesztésekből álló 
megfogásoknak (fogalmaknak, conceptusoknak) tehetsége, 
hatalma. — iY' mint van pedig az előterjesztés az értelemre: 
úgy van az értelem az okosságra (Vernunft). Az okosság, 
úgy mond az őreg Kant, oda veti a' maga alapját, hol az 
értelem' legfőbbje van, azaz az ítéletre (iudicium). Innen 
emelkedik felsőbb rangokra az alsóbb (Ítéleteknek ) hár-
mas számuk szerént hármas ideáira, mellyekben az okos-
ság magát soha a' tapasztalatokra le nem alázza. Mert 
a* tapasztalatiak már neki rangjai alatt vannak. 

Következetek: 
1. Az állatokban is vannak előterjesztés' elemjei. De 

ez az ő előterjesztésök merő tapasztalási. Elvonni azokat 
a' tapasztalatoktól, — a' tiszta tér és idő' előterjesztésére, 
tehetségök nincs, lily előterjesztést kell értenünk az 
egyszerű a-n. 

2. De már a2 = az értelem, nincs az állatoknál. — 
Ez csak az emberben van. Azonban ezen a2-nek is sok kü-
lönbözései (nem potentiái, csak egyiitttevői, ha arith_ 
metice szabad szóllani: coefficiensei) vannak az emberi 
individuumokban. 

3. Az a 3 = a ' tiszta okosság, — a' minden mértékben 
(dimensioban) tökéletesedett ember, mint ollyan állapot, 
mellyre az emberiség igyekezik. Mert ezen a3 teljes-
ségére a' megért, meglett emberkor emelkedik fel. (Tud*, 
tár. I. köt. 164. lap.) 

4. De mi értelmök lehet a' d és e öszveköttetésci-
nek? — Mig ezek az a-val vannak öszvekötve, csak 
úgy vétethetnek, mint a' mellyek az agy rendszer' munkái' 
felsőbb rangjai' elnyomások miatt inkább feltűnők (mint 
a' feltételből láthatjuk). 

TUDOMÁNYTÁH . x . 3 
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Talán megbotránkoznak sok tudós olvasók, gondol-
ván, hogy a' tiszta lelkiekre alkalmaztatván a' mathema-
ticai menyiségi kifejezéseket, ezek által amazok megala-
csoníttatnak egy vészről, más részről képtelenségektől is 
tarthatnak, midőn úgy látszik, hogy a' lelkiek a* durva 
mennyiségi képletek alá vitetnének. —• Mellyek azon 
mennyiségi örök igazságok, mellyek a' lelkiekben is he-! 
lye t ' s alkalmaztatást lelhetnek ? — itt most meghatározni 
helye nincs. De hogy minden botránkozástól előre óva-< 
kodjunk, meg kell jegyeznünk, hogy itt azon combinatioi 
tízféle fogatokat csak úgy használjuk, mint segéd eszköJ 
zöketaz a,e,d-nek teljes és tökéletes viszonyaira; az a,e,d-
nek, azaz belsőnk, középsőnk és külsőnk' ('sat. §. 17.) köl-
csönös lehető tekinteteire. Es igy úgy használjuk csak, 
mint köz helyeket. (Tudom, öszves. I. kot. §. 181.) 

Illyen tulajdonaiban sok hasznát vennők az előállí-
tott tíz fogatoknak. Ha az a5 a' meglett emberkort je-
lenti : a' többi fogatok az életkorok' változásait fogják 
mutatni az azokban uralkodó tulajdonokkal. — Ha az a3 

a' tökéletes egészséget, a' jóllétet jegyzi : majd a' többiek 
az idegi nyavalyák' részleteit adják elő. — Ha az a3 az 
erényt kivívó akaratot teszi: a' többi fogatokban az ösz-
tönöknek 's indúlatoknak kölcsönös kihatásai tetszenek 
ki 'sat. Sőt ha az a,e,d rendet megfordítjuk, 's a' 
combinatioi befoglalást d,e,a, renddel teszsziik: az állatok 
elosztására is találunk egy előleges képletet. 

I t t , választott tárgyunkra nézve, az a,e,d-nek, mint 
belsőnk, középsőnk és külsőnk' viselőinek, azon fogatok 
után csak azon jelentéseit fogjuk felvenni, mellyek 
ébreni és álomi állapotunkra tartoznak. 

19. §. 

20. §. 
a a a = a 3 = ébreni állapot. 

Az a a a a 3 első foga t , az agyrendszernek tökéle-j 
tet uradalmát, az akarat ' ön törvényadását, a' tiszta ébre-
ni állapotot jelenti 's teszi ki. Azt az állapotot, melly re 
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kell minden okos valónak igyekezni. — Azt az állapo-
tot, mellyben érzékeink (organa sensuuin) nyitva vannak 
's elrendeltetésökhöz képest működhetnek. — Nem ezen 
ébri (vagy ébreni) állapot' elfejtése (detaillirozása) a' 
mi jelen válalatunk. És igy nem az , mennyi érzékeink 
és mi módon működnek ébreniink alatt. Mély physio.lo-
giai értekezést olvashatunk erről az Evkönyvek' I ldik 
kötetében hazánk' egyik tudós orvosától. 1 — Zavart 
osztályokat csinált ezekről Okén új munkája' 251—252ik 
lapjain. De ha i t t , vagy majd valamikor jobb alkalom-
kor , kötelességül vennők külső érzékeinknek felosztá-
sait: e' jelen értekezésünk' elveihez, a' mechanicai és 
chemiai mozgásokhoz, — csak a' kömetetlen és közbeve-
tett befolyásokat tennők, és igy állitanók elő az 
érzékeink' elosztásait, szorosan ragaszkodva okfőinkhez. 
Mert igy kell lenni olly érzékeinknek, mellyek 

I. Közvetetlen befolyású érzékek. Itt az érzett 
tárgynak immediate kell érni idegeink' végeit. 

'S különösen 
1. Mechanicai közvetetlen érzék= a' tapintás. 
2. Chemiai közvetetlen érzékek: az izl&s és 3. szag-

lás, a' folyós és repülő testrészekre nézve. 
I I . Közbevetett befolyású érzékek — a' két fő eredeti 

erők' közbevetésökre nézvfe — 
4. Mechanicai* — az elterjesztő (expansiv) erő' me-

chanicai kihatására nézve, — a' hová a 'hallás tartozik. 
5. Chemiai, — a' visszaható erő chemiai jelenségére 

vagy a' világosságra nézve, — látás. 2 

Ezek működhetnek ébreni állapotunkban. Ez az itt 
leírt a3, az ébren, szélesebb terjedékű, mint a 'Kluge ur' 

1 Elettudomáuyi töredékek a' külső érzékekről. Magyar 
tud. Társaság' Évkönyv. líd. köt. 297. lap. 

2 Ezen két felsőbb aestheticai érzékeinknek magyarázatjai 
rendkívülieknek tetszhetnek- — De az itt előadott eredeti két 
erők' közbevetésök nélkül soha sem fejthetjük meg azon va-
razslatokat, mellyek a* hangzódás, hangterjedés, — hangérzésben, 
— ugy nem, a' mellyek a* világoskodók, világosítottak, vilá-
gosságot hordozók és világosság' érzésében feltűnnek. 

3 * 
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Iső gradusú ébrenje, emiitett munkája ' 89 's köv. §iban. : 
Mert ő csak a' mágnességi ébrent vette ide, — de a' mi- 3 
ről még itt semmi szó nem lehet. 

21. §. 
2dik fogat: a a e = a 2 e , az álomra víve. 

A' második fogat a2e. Itt, mint látjuk, az a2 azaz az 
érteleni öszve van téve az e-nek, azaz az ösztönöknek, 
egyszerű rangjával. Ezen fogatokban tehát az e az aka-
rat mellett egy kis rést ád az ösztönöknek* Ha ezért' 
az éber és alvási állapotunkat veszszük képlet alá: az az 
állapot ez , az az önkéntség (spontaneitás), mellyel az 
álomra elrendeltetünk. Az a' fél szendergés, mellyben 
még az a2 miatt a' körűitünk való benyomásokat a ' nyit-
va lévő érzékeink által érezzük 's értjük is. Ha erköl-
csiekre vinnők e' fogatot: természete szerént a2e azt az 
állapotot tenné k i , mellyben a2 értelmet az ösztön ost-
romlaná. Mint Medeánál: , videó nieliora proboque, — 
deteriora sequor.É— 

22. §. 
A' 3dik fogat : a a d = a 2 d jelentése. 

A* harmadik fogat a a d = a 2 d ; mellyben az akaratki*j 
viili, kényszeritett mozgások' rendszere, a ' dúczrendszer,; 
kezd feltámadni. Az álomi ösztönökre való hajlás után 
ugyan természet szerént az álomra való kényszerités kö-| 
vetkezik; épen úgy, mint az erkölcsiekben az ösztönöknek 
való engedés után az indúlatok' kényszeritése; 's hogy az 
a2e és a2d e' szerént egymás után következzenek, világos* 
De nehéz mégis ezen két álomi elemállapotokat meg-
különböztetni. Oszvezavarta ezeket az állati mágnessé® 
classicus irója Kluge úr i s , és az a2(e + d)-ét egyszerre 
vette a' mágnesi álomba, mágnesi álmainak 2dik gradu-
sába, könyvének 94dik 's köv. §ban. A' természeti álom-
ban meg kell az a2e és a2d-ét különböztetni. A' mi Klu~ 
geból az a2d-re tartozik, az: 1. A' köz melegebbedésnek 
a' hastól mint középtől (u ' d bő i ) való elterjedése. — 
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2. A* szemhéjak' nebezebbedésök, 's ellenállhatatlan kény-
szerités, azokat lezárni. — 3, Azonban a' többi érzékek 
által a' külvilággal öszve van kötve, 's tud minden kö-
rülötteieket (mint valóban az a2 működése mutatja). Igy 
nevezhetjük az a2d fogatot = fél álom?iak. 

23. §. 
Az álmodások' formái. 

A' 4dik, 5dik és 6dik fogatok ae2, aed, és ad2, vagy ha 
szabad betiivetésformában egygyé tenni, = a ( e 2 + ed + d2), 
azon állapotokat adják elő, hol az akarati agyrendeket, 
az érzékeket, elnyomják a' többi idegrendek. Még ugyan 
mutatkozik ezekben is a' szabadság* kis eleme, az első 
rangú a-ban, azaz, mint tudjuk, csak az előterjesztésben. 
Ezek közönségesen olly alvások' esetei, mellyekben a' kü-
lönb-különbféle álmok állnak elő az a repraesentationál 
fogva, mellyekre ugyan a' bennek működő egyszerű a 
miatt kevésbbé-jobban (hamarabb 's később) emlekezhe-
tünk. Mert hiszen ébreni előterjesztéseinkre sem emle-
kezünk mindig — 's ritkán tökéletesen, ha azokat ér-
telmünk vagy okosságunk alá nem hajtjuk. 'S micsoda 
előterjesztések lebegnek ez álmok alatt előttünk (a2 és a5 

nélkül)? A' gyermeki tarka képzeleteknél czifrábbak, 
öszvefiiggetlenebbek lehetnek ezek, (Tudom.tár. I. köt. 
164dik és 167dik lap) — mellyek az álmodozások' tehet-
ségeit 's titkait felnyitják. Es így főképen csak három-
féle álmaink lehetnek. 

24. §. 
Az aee=ae2 fogat = az 1 sö álom' formája = a' csendes 

álom. 
1. A' negyedik fogat szerént aee=ae2 a' csendes, 

szelid, megszokott ösztönünket ismétlő álmok állnak 
elő, kedvelt ösztöneinkkel atyafis előterjesztések. — ,Fur-
to gaudet antans, permutat navita merces.' — Ösztöneink' 
örömei közzűl sokszor kedvetlen a' felebredés: ,Et vigil 
elapsas quaerit avarus opes.' Meg kell azonban jegyezni, 
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hogy ezek az előterjesztések nem azok a' tiszták, mellyek 
ébreni állapotunkban, segíttetve az a2 és a3-tól, elönkbe 
tűnnek. Zavart, állati, legfelebb gyermeki képek ezek, 
mellyek öntudatunkba felfogódnak ugyan, de mégsem 
mennek fel az értelemre. És ha az a2 öszvetételeihez 
közelitenek, már vége felé jár alvásunk, a' fél ébreniek-
hez közelítünk. 

3 8 

25. §. 
Az aed fogat, a' tarka álom' képei. 

2. A' másod rendű álmok' formáját az aed fogat ál-
lítja elő. A' mint ez sokféléből tétetett öszve : úgy az 
álom is , melly ennek megfelel, sokféle előterjesztések* 
tarkaságaiból van rend nélkül öszveszőve. Az öszvefüg-
gés nélkül való, az aed fogatból való, tarka álmok, 
mint álmok, — valóban mélyebbek azoknál, mellyek az 
ae2-ből származnak, és esak szokottabb ösztöneink körűi 
forognak* 

Ha lehet valamit tartani az álomjelentésekről, — 
ha az az egység, mellyre életünk' működései vitettetnek, 
a' jövendők felől való sejdítéssel is fel volna ruházva: 
ám hiszen itt van ez az aed álom-figurája, mellyben él-
tünknek mind a' három factorai bejőnek. Ha ezeknek 
tarkaságuk, 's sokféleségökből tudunk valami vázt ösz-
vetenni : magyarázzuk belőlök a' jövendőket! — De bi-
zonyosabb a' jövendőket okosságunk' szabályai szerént 
Ítélgetnünk. Az okosság, okfői' (princípiumai) segédjé-
vel, a' mint felül , úgy tul is hathat a' tapasztalásokon , 
azaz a' je lenen, — 's bizonyosabban, mint a' mi buta 
(csak a-t tartó) álmaink. 

26. §. 
Az ad2 fogat = «' nehéz álom. 

A' tudatainkkal lehető álmodozásoknak harmadik eset-
te következik, az add=ad2-ből ösmertetve. Itt a' dúcz-
rendszer'hathatósága szerzi álmainkat.— A' dúczrendszer 
a' kényszerített állati mozgások' fészkeiévén, messzebb 
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az akarati rendszer* thrónjától, a' nehezen szelídülhető 
indulatoknak 's dühöknek hordozója. 

Innen következik, hogy az ad2 forma az olly álmo-
kat fogja jelenteni, inillyenek: 

1. A'hasztalan törekedő nehéz álmok. — Mikor fut-
nunk kellene és nem futhatunk, repülni és meg sem moz-
dulhatunk.—Ha futhatunk 's repülhetünk, az egészséges 
ae2 fogat' álma leend. 

2. A' nehéz nyomások (lidércz, boszorkány, alpesi 
nyomások), — ha valamelly dúczrend mozgalmában meg-
akadályoztatnék , ide tartoznak. 

3. Ide tartoznak az igen indúlatos, és igy a' ször-
nyetegektőli irtózás' álmai ís. 

Meg kell jegyezni 1. Ezek csak főbb formái a' va-
ló álomnak. Mert tudjuk, hogy ezen három fogatok-, 
ae2, aed, ad2, valamint a' töhbi fogatoknak is, még annyi 
változtatásuk lehet, a' mennyiszer azoknak helyeit elcse-
rélgethetjük — azaz, mint mennyi poly.nomialis egyiitt-
sokszorozói vannak ezen kifejtett formában (a + e + d)3 

(§. 16. végére tett jegyzés szerint) , — mellyeket i t t , 
hogy a' sok betűvetésekért a' Tudománytárra tudós ol-
vasóink tovább is ne nehezteljenek, el kell mellőznünk. 

2. Könnyen, áltláthatjuk, hogy a' Kluge úr' mágnesi 
álmai között ezen természeti álmaink' tulajdonait haszta-
lan keressük. 

27. §. 
Eltérés a' lélek' halhatatlanságára. 

A' következő: e3, e2d, ed2, d3 fogatok, a' mint min-
den agyidegrendszer' befolyása nélkül történnek : úgy leg-
homályosabb, 's legnehezebb fejthetésű tüneményeket 
mutathatnak. Már csak azon tulajdonai, hogy tudatnél-
kűliek, olly szörevénybe hozhatnak, melly szerént a' 
mik öntudatunk nélkül történnek, — mint a' mikről 
épen semmit sem tudunk, — azokról okoskodnunk is tré-
faság volna. Te igen különösöket álmodál alvásod alatt! 
- Ki meri ezt nekem mondani? — En , a' kinek legin-
kább kellene azokat tudni, — épen semmit sem tudok 
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felölök. Ki hitethetné tehát el én velem álmaimat? — 
Igaz, hogy mélyen aludtál,— de hidd el,hogy a' szünte-
len gondolkozó valód, a' lelked, gondolkozó tehetségét 
akarmi mély alvás alatt is el nem vesztheti! — — Az 
illyes, rég óta divatozó vetekedések mind eddig igen ké-
vés sikerűek voltak - - 's a' lélektudománynak még ár-
tottak. Nem lehetett megmutatni, hogy a' lélek gon-
dolkozó munkásságát el nem veszti már ez életben i s , 
's csak a* mély álom alatt is. ,A' mély álomban, az ájú-
lásban, megszűnik a'gondolkodás egészen'. Ezt veti Bach-
man jutalomirásába 

Nem lehet ezen vitatásokat könnyen 's hidegen fél-
re tenni. Az illyes meggondolások által az a' psycho-
logia, melly a' síron túli létíre is kinéz, nagyobb ájú-
lásba jön, mint maga az ember akármelly szédülésben is» 
— Mert miként nézünk mi ki, a' lélek' halhatatlanságára 
támaszkodva, a' halhatatlan létre? — miért ál l i t juk, 
hogy lelkünk magát, a' halál' szédítő zavavjai után is 
helyre álli t ja, 's öntudatját a1 halálban el nem veszti, ha 
már ez életben is egy kis szédülés, á júlás , sőt egy gyen-
ge álom alatt i s , szemünk' láttára 's öntudatunkra, sem-
mivé van téve gondolkodása? 

Igy valóban örök halálra lánczol le minket az öreg 
Kantnak az a' kifogása, mellyet ő a' szelíd Mendel-
sohnnak, a' lélek' halhatatlansága' ezen egyszerű erős-
ségére tet t : A' lélek egyszerű, azaz résznélküli ; és igy 
részekre oszthatatlan, romolhatatlan, halhatatlan. Mert 
erre azt veté Kan t , hogy, igenis, a' lélek mennyiségére 
(quantitasára) nézve ugyan romolhatatlan; de tulajdon-
ságaira (qualitasára) nézve romolható, mert minden tu-
lajdonait elveszítheti, — mint azoktól még az életben 
is ( a ' mi következő fogatú mély álmaink alatt is) 
megfosztathatik. 

1 Von d. Verwanritschaft d. Physik u. Psychologie; v. Dr. 
C. F. Bachmann, üff. Prof. d. Philos. zu Jena. — Eine Preis-
schrift. — Herausgeg. v. d. Societ. d. K. und Wiss. für die Pror. 
Utrecht. Utr. und Leipz. 1821. — 159d. lap. l i ter Grund; 
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Ezen kifogás állván, a' lé lek, mennyiségét ugyan 
feltartva, mégis csak úgy elhalna, mint a' test, melly-
nek szintúgy elenyészhetetlenek részei (mert egy test-
perczecske sem veszhet e l ) ; de azért tudjuk, hogy el-
vesztvén a' test élőmúszeri tulajdonait, meghal. 

Ha tehát még a' tapasztalat is mutathat olly lélek-
állapotot, mellyben ez minden gondolkozótehetségeit el-
veszti ( ' s csak az álomban i s ! ) : mit érnek azon szem-
léleti igazságok, mellyeket ezen ellenvetésre mondha-
tunk? 

1. A' testi tulajdonok elveszhetnek, mert nem egy-
szerű alaphoz , nem simplex substantiához köttettek. 
Oszvetettekhez köttettek ezek; és igy eloszolván az ösz-
vetettek, minden ahhoz csatolt élőtesti tulajdonok is el-
enyésznek. De a' lelki tulajdonok egyhez, egyszerű-
höz köttetvén, és ezen egyszerű mivolt romolhatatlan 
lévén: annak tulajdonai i s , — a' mennyiben az egyet-
lenegy mivolthoz köttettek, elveszíthetetlenek. Ezen 
tiszta okoskodás'feleletének igen nagy erőt lehet adni ; 
mert 

2. Bizonyos, hogy a' testek sem vesztik el (akar-
mi eloszlatások után sem) azon tulajdonaikat, mellyek 
azokhoz föképeti (priinariae qualitates) köttettek, mert 
ezen tulajdonok minden testekben, sőt minden testré-
szecskékben is megvannak. Akármi elosztások után is 
megvan a' testeknek vonszási (gravitatioi) egyszerű tu-
lajdonuk. Állandók 's örökösök ama' fő testi tulajdonok 
ÍF, mellyeket az empiricus Lock olly helyesen előadott 
(De intellectu humano. Lib. II. cap. 8.). 

3. Ha tehát azt mondhatjuk Kant után, hogy a' lé-
lek elveszti a' halálban minden tulajdonait: ezzel csak 
azt az igen nagy képtelenséget állitanók : hogy a' lélek 
alább való a' testnél, alább való a' materiánál, nem 
veszthetvén el a' test soha is főbb tulajdonait, a' mi-
dőn a' lélek azokat elvesztheti. A' léleknek pedig a' 
materiánál alábbvalóságát, móta az emberek e' tár-
gyakról gondolkoznak, még soha senki sem állíthatta. 
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4. A' léleknek azqn egyszerű tulajdonát, melly tő-
l e , mint gondolkodótól, elválhatatlan 's örökké megma-
radandó, ki is lehet az újabb tudományok után mutat-
ni. Mert az a' tulajdon ez, mellyet az egyszerű megfo-
gású tiszta visszahatással (reflexióval) jelentünk ki. 
Ezen tiszta visszahatás által a' mi gondolkodó erőnk (lé-
leknek, egonak, önünknek nevezzük azt, mindegy) ma-
ga magának tárgya, (subjectum et objectum sui est); melly-
hez hasonló öntárgyazat az egész természetben nincs. 
Semmi sincs a' materialis világban, mi magának tárgya 
és subjectuma is volna. A' természeti világban minden 
csak tárgy. — Hogy Schelling úrral szóljak: , Denn nur 
toas sich selbst anschaut, tritt aus der Sphaere des bloss 
Angeschauten heraus. Was nicht sich selbst aus dieser 
Sphaere hinweg setzt, bleibt ein ín fremder Anschau-
ung Begriffenes, nach Gesetzen der Materie zu Behan-
delndes und zu Erklárendes.c 1 

Másként van a' testek' vonszódásukkal. Más testek-
re nézve van vonszódás, mert egy testperczecske magá-
ba nem vonszódik. De a' tiszta visszaható erő, van 
nincs külvilág, magára visszahat szüntelen. Elmúlhatik 
egész testi világ, egy szeinpillantatban széljel oszolha-
t ik; de a' tiszta visszaható erejű lélek (melly magát már 
a' materiai viszonyoktól megszabaditá (6. §. 4.) vissza-
hatását feltartja. 2 

Meghazudtolja-e tehát az empíria ezen szemléleti 
igazságokat? — Ha ezt cselekedhetné, gyalázatja lenne 
az a' philosophiának, 's méltán alacsoníttatnék le ez a' 
tudomány a' tapasztalások a lá ; — alá a' történeteknek, 
a' physicának; arra kárhoztatva, hogy csak az orrunk 
előtti dolgok körűi vesződjék; a' mikor a' tudományok' 
sorai közzűl is ki kellene a' philosophiát törölni., nem 
lévén érdemes, hogy nála a' régi logicánál egyéb meg-

1 Erster Entwurf e. Systems der Naturphilosophie, für 
Vorlesungen. Jena u. Leipz. 201. lap. 

, 2 A' mi tapasztalásainkra nézve az ebben a' tiszta vissza-
hatásban a' nehezség, hogy ez változó nem lévén, az idó a lá , 
melly a' mi tapasztalatinknak, mint tudjuk, formája, nem esik. 
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hagyassák, annál a' logicánál, mellyről már Cartez is 
azt irhatá : ,Quantum ad Logicam, animadverti, syllogi-
smorum formás, aliaque fere omnia eius praecepla non 
tani prodesse ad ea, quae ignoramus, investiganda, quam 
ad ea, scimus , aliis exponenda ; vei etiam , 

ut ars Lullii, ad copiose et sine iudicio de iis, quae 
nescimus, garriendum' 'sat. (Dissert. de methodo recte 
utendi ratione, edit. Amstel. 1692. I ld ik lap.) 

28. §. 
Az állati mágnesség. 

Még ezek mellett sem azt kérdem: mi módon áll-
hat meg a' philosophiai okoskodás a' tapasztalás előtt? 
hanem, feltartva a' philosophiai érdemet, azt kell kérde-
nem : mi módon állhat meg a' kontár empiria, melly a' 
lélek* visszaható ereje' elvesztésére rövid nézeteivel 
még az életben is példát mutatna, — a' philosophiai örök 
igazságok előtt ? 

Hogy ezt kérdhetem, köszönet Mesmemek, az ál-
lati mágnes*ég' felfedezőjének. Mert ő ezekre a' legmé-
lyebben rejtetett tapasztalatokat mutatá ki legelőször, 
olly tapasztalatokat, mellyek a' mély 's öntudatunkba 
soha nem jövő álmaink alatt mutatkozó lélek-munkáit 
szemláttára terjeszti elő a' tapasztalásnak. 

Nem sokára az állati mágnesség' feltalálása 's al-
kalmaztatása után három oskolája alapulván ennek, Pa-
risban Mesmer, Lyonban Barbarin, Strassburgban Puyse-
gur alatt : ezen harmadik, a' physicaiés psychicai hatást ösz-
vekötvén, elhatott azon felsőbb álmokra is, mellyek a' mi e5, 
e2d, ed2 , és d5 fogataink alatt következnek. Azokra 
tudniillik, mellyekben fővebbek a' düczrendszerek és az 
együttérzideg. — A' Kluge ur' classicus munkája' sza-
vait hozom elő: , I t t a' beteg illettetek, egyszersmind 
reá intézett figyelő lélekkel, csak gyengéden, vagy még 
a' kéznek bizonyos távolban való tartásával is. Az illy 
bánás után egészen más és Mesmertől azelőtt nem is-
mert krisisek következtek, mellyek a' legnagyobb jólét-
érzéssel, a' lélekerőfelemeléssel, ön testi körülményei' 
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tisztább ismeretével, valamint más azokéinak is , kik a r 

magnetizálóval öszveköttettek, jeleitettek ki.4 ( K l u g e , 
§. 48.) 

Azon álomformák, mellyek a' combinatio alá kény-
szeríttettek, nem szükség, hogy azon renddel (a2e, a2d, 
ae2 , aed, ad2) folyvást, minden alvóknál, ugrás nélkül 
sorba menjenek. Elég, hogy lá t juk, hogy azon álomfo-
gatok megtaláltatnak, külön-külön, a' tapasztalásban. 
De arra, hogy azok öszveséggel egymás után fejlődje-
nek ki , külső körülmények szükségesek. — Hogy az 
e, hogy a' d rendszerek' álomalatti munkái emelődje-
nek , ügy, hogy majd az agyrendszer egészen elnyo-
mattatván, az e és d magok is uralkodhassanak: arra 
vagy 1) személyes előrei különösebb elrendeltetés, 
— vagy 2) külső befolyások szükségesek. — Segé-
dül kell vennem azokat, mellyek az Instit. PhysioL 
organismi /mm. tudós szerzőjénél találtatnak (emlit. 
kiadás. II. dar. 84dik lap.) : ,A' mennyire a' tapasztalás-
ból bizonyos, az úgy nevezett mágnesi erő vagy önként 
fejlik k i , vagy tettleg hozatik elő. Az elsőbb gyakran 
történik a' hysterica asszonyoknál, a' melancholiás, hy-
pochondriás és nehéznyavalyás, rángatódások 's más ide-
gi ingerlések által elfoglaltaknál, főkép a' havi tisztu-
lás' kezdetekor a' leányoknál és a' hevesen felindult 
embereknél. Mert ezekben történik néha , hogy a' tes-
ti érzések különösen felemeltetnek, változnak, 's mág-
nesi tüneményeket hoznak elő. Külső tettleges okok is 
gyakran ugyanazon következeteket állítják elő, — bó-
ditó szerek, érezek, villány és galvani erők. De min-
deniknél hathatósabban , ha egy erősebb ember a' be-
teggel (gyengébbel), bizonyos irányú kézvonagatások-
kal idő szerént többször elől kezdve, rálehellés és né-
zéssel 'sat., teljes lelki határozással de minden tisztá-
talan kívánat nélkül, életműködést k ö z ö l , ' 'sat. 
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Uly előkészületek után a' következő és mélyebb 
álomi fogatok' , kimagyarázásához közelebb léphetünk. 
A' következő, mesés álomfogatokat kezdi a' 7dik fogat, 
az eee=e 3 , mellyben tehát a' közép idegrend, az együtt-
érzideg, működik. E' szerént ezen e3 fogatnak kö-
zönséges tulajdonai: 

1. Ez az álomi állapot magát sem belsőképen az a, 
agyrend, által , sem külsőképen a' d által nem nyilvá-
níthatja. 

2. Ez tehát mély titkií álomfogat, melly sem ön-
tudatunkra vissza, sem a' külső jelenségek által kivűl-
re épen nem hat. Következésképen 

3. Az a' mély-álomi állapot ez, mellyen által sem-
mi einlekezet nem hat. Való eredeti képe a' hajdani me-
sés Lethe vizének. Mély homályú ez, mellyben az agy-
rendszer egészen pihenvén, 's a' dúczrendszer sem tűn-
vén fe l : míg a' külső dúczrend nem erőlködik, addig 
ezen álom képletek között megnyugtató mély csendű álom. 

4. Ha ugy nézzük ezen mély-álmot, mintáz agy-
* rendszer' pihenesét és a' dúczrendszer' rangzatlanságát: 

ezen állapotra felléphetnek még a' rendes 's megújító ál-
mok i s , 's ez volna az az álom, melly bői épen semmi 
álminkról nem emlekezheíünk; mi gyakran megtörténik. 

5. A' csendes , de mély álomból az egészséges álla-
potban a' tarka 's más álmakra megyünk vissza. De az 
elébbi §-ban felhozott két körülmények között tovább is 
változik az álom 's áltmegyen majd a' mágnesiekre. 

6. Igen világos, hogy a' Kluge ur' 3dik gradú ál-
ma , mellyet ő a' 69dik §-ban így ir le : , Ha eddig a' 
beteg a' neki tett kérdésre felelt, 's felébredése után 
emlekezett: ezeket többé nem teheti. Minden szólitás-
r a , még a' nagy kiáltásra is érezetlen, 's ébredésekor 
legkisebb emlékezete sincs ezen állapotjáról.' 

29. §. 
7dik fogat: e ee= mély álom. 
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Az eddigi alvás' képei a' rendszerénti alvások alatt 
is megtaláltatnak. De a' mellyek hátra vannak a' 8— 
lOdik fogatokban: e 2 d, ed2 , d3 ollyak, mellyekre Vagy 
különös elrendeltetés, vagy mágnesi kezelések (manipu-
latiok) szükségesek. Ezek tehát csak az álomjárások' 
képleteihez tartoznak. Ezeknek közönséges tulajdona az, 
hogy bennök, éltünk' mozgatói közzűl az egyik végső 
(az egyik extremum), a' dúczrendszer, kevésbbé-job-
ban felemelés' rangjai szerént ( d , d2, d3) működik", a* 
másik végső, az agyrendszer', tetsző befolyása nélkül.. 
Ezen kényszeritett 's mechanicai mozgású d rendszer-
nek köz tulajdona okozza azt, hogy ezen d-szernek vagy 
az álomjárásoknak fogatai álmaink' soraiban nem ter-
mészetesek, és csak kényszerítés által jöhetnek elő. 

Mi jeleneteket várhatunk előleges tudomány szerént 
az álomjárás' d ( e 2 + de + d2) fogataiból? meghatározni 
ide tartozik. Mert valamint azon fogatokat, mellyekben 
az agyrendszer működik, ugyan az a potentiáinak je-
lentésök által kellett előállitanunk: úgy éltünk' mozga-
tója' másik végén levő dúczrend' rangjait i s , vagy a' 
dúczrend' hatalmasabbodásait, mit tegyenek, ki kell itt 
mutatni; hogy az alvásnak két végső, agy - és duczrend-
szeri, részei, mellyek között az eee mélység van, ina-
thematicai képletünkből kitessenek. 

1. Tudván tehát (a ' 17. §-ból), hogy a' dúczrend-
szer hordozója a' testi táplálásoknak, az indúlatoknak, 
azon belső érzéseknek, mellyek az öt külsőknek és az 
agygyal öszveköttetteknek tétetnek rendszerént ellenök-
be : következik, hogy a' mint az a2 agyrendszer' hatal-
ma a' felemelésjel' (exponens) lejebb szállásával a' kül-
ső érzékek' hatásai 's az akarati mozgások elenyésznek: 
úgy az agyrend' működése nélkül elevenedő dúczrend-
szer, nagyobb-nagyobb potentiája szerént, a' belső ér-
zéseket (sensus internos) inkább-inkább ébreszti. De 
mi ébresztés lehet ez? mert az ébredést rendszerént az 

30. §. 
Az álomjárás' fogatai közönségesen. 



a g y r e n d r e é r t j ü k ; mi felserkenés? mikor nem a' k ü l , 
hanem a' bel világra támadunk fel mintegy, — melly-
nek szokatlan vidékei előttünk ismeretlenek. 

2. Az új belső világ' felnyilásakor az ú j 's ismé-
retlen t á rgyak-és erzésmódokhoz épen úgy kell szokni 
az ezen fogatokban alvóknak, mint a' szemeit megnyitott 
vakon születettnek a ' látás ' módjának és világosság' tár-
gyaínak varázslataihoz. Gyakorlás által többet-többet 
ismerhet ezekben az alvó. Miket ismer meg a' mágnesi 
alvó ? majd megtanít reá felvett classicus irónk Kluge , 
meg az állati magnességre figyelők is. 

Ha még kétszerte szorosabban lehetett volna is 
ezen okoskodásainkat mathematicai formákra alapítani, 
mégsem bátorkodtunk volna , még ezelőtt nem régen, 
ezekkel honi tudósaink előtt fellépni, félvén, hogy a' 
rosták 's serpenyők szaporodnak literaturánkban; félvén 
a' meg nem hallgattatástól, a' nem olvastatástól. — De 
szerencsénkre honunkban is feltűntek a' természeti ál-
lati mágnesség' példái, — a' többek között két hiteles 
helyeken, Egerben 's Debreczenben. Ugy tartom, hogy 
már nem a' hitelről, hanem csak a^ felvilágosításról 
lehet a' kérdés. 

3. Alomjárási érzéseik' módját , lehetségét, még 
kevésbbé tudhatják a' betegek, mint az ébreni érzés és 
előterjesztés' módjait tudhatjuk. Hasztalan gyötrik az 
illy psychologiai kérdésekkel az álomjárókat. Nincs 
olly dúczrendrang, mellyben ezekre megfeleljenek. —. 
Nem tudom, hogy'? — nem tudom, mivel? és hol? Min-f 

d mik álomjárási lépcsőn illy feleleteket szedhetett öszve 
Kluge. Es így akarmi világos látóban is (clairvoyant) 
nincs olly világos érzésmód, mint az ébreniben. Mert 
ébren tudjuk legalább, hol és mivel látunk, hal lunk, 
szaglunk, tapintunk 'sat. 

4. A' dúczrend által való mágnesi belső felserke-
nésnek, természet szerént, abban is keli az agyrend-
szeri ébrentői különbözni, hogy az agyrendi ébren 
egy hatalmas közepre (centrumra), az agyra, vitettetik ; 
a' mágnesi felserkenés pedig a' széljel szórt, közép nél-
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küli dúczrendszerre. — Mert tudhatjuk, hogy minél ha-
talmasabb a' közepre vonszás, annál kisebb határú *s 
körű az elterjesztő, kiható erő. Mert minden illyes ki-
hatási erők a' hatalmas centrum körűi tartóztatnak. Igy 
van az agyrendszerben. Az agyrendszerből széljel ágaz-
nak ugyan 's az egész testen uralkodnak az igen-igen vé-
konyra 's végre az izmokban észrevehetetlen szála-
csokra oszlott idegek; de épen azért , hogy az agycen-
trum igen nagy , ezen idegek' kihatása nem messze tart 
a' bőrön kivűl. Más érezhető tárgyakból kell kihatni 
a' szagnak, a' világosságnak, a' hangrezkedtetésnek 
'sat., hogy kül érzékeink által azokat észrevegyük. 

De a' dúczrendszer' serkenésekor másképen 's csu-
dábban fog hatni érzésünk. Ar duczrendszerben nem lé-
vén centrum: azon idegi kihatáskörök, mellyeket már 
(mint a' villányi, mágnesi erőknek, mint a' világos-
kodókból , szagoskodókbol 'sat. való kihatásokat) az 
egész tudós világ elösmért, sokkal messzebb hathatnak 
k i , nem lévén olly közepök, mellyre azok hatalmasab-
ban visszatartóztatnának. (Mint az egész universum' 
centralis tömegéről mondhatják, hogy annak olly ha-
talmas visszahúzó erejűnek kell lenni, melly szerént a' 
világosságot is visszatartóztatja, 's következésképen az 
setét és láthatatlan.) 

5. A' dúczrendszer' érzései tehát messzebb és mélyeb-
ben hathatnak, mint az agyrendszeri öt érzéseink. Mert 
a' dúczrend' ideglényi kihatásköre nagyobb, mint az 
agyé. — Minthogy már az idegeket kell illetni az ér-
zett tárgynak, vagy közvetlen vagy közvetve, a' két 
fő világi ki - és visszaható erők által (20. § . ) : követ-
kezik, hogy a' dúczrend' nagy kihatásköreit mindezen 
érzéki illetések könnyebben é r d e k e l h e t i k a' dúczlényegi 
kihatás által; és hogy nem szükség a' dúczrend által 
való álomi érzésekot különös érzékeinkre (szemre, fül-
r e , orra 'sat.) vinni. Mert a' dúczidegi kihatásköröket 
az érezhető tárgyak a' testen kivűl távolra is érhetik a' 
mágnesi álom alatt , nem úgy mint ébren, mikor már 
a' dúczrend' hathatósabbsága elnyomatik. 
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Ezekből áll az állati mágnesség' csuda tüneményei-
nek magyarázása. 

3 1 . § . 

Az álom 8dik, az álomjárás' 1ső fogatja : eed. —Kluge' 
4dik lépcsője. 

A' 8dik álomfogat e 2d, az álomjárás' lső, és a' Klu-
ge* Odik lépcsője, mellyben az állati külső mozgású d 
dúczrendszer működik, melly d sok belső érzékeinknek 
fészke; és így ezen d' munkálatja az a2d-ben inkább fel-
tűnhető, mint azon fogatokban, mellyekben a' hatalmas 
a agyrenddel tétetik öszve. Ezen e2d fogatról a' már a' 
30. §ban előre megmondottakat bizonyitja Kluge: , A* 
mély álomból (az e3 ból) az alvó magához jön, de mivel 
a' külső érzékek zárvák, csak a' belső érzések' formái 
maradnak meg, az alvó belsőképen serken fe l , 's ez a' 
belső ébredés halkan megyen. (§. 99, 100.) — A' has' tá-
jéka az érzések' helye, mellyeket gyakorlások által ös-
inerhet jobban. (§. 103, 104.) Ha villányvezetők zár-
nák is a' tárgyat, azokon ált is fog majd érezhetni. (§. 
105.) Majd az egész testén elterül ez a' hatás, mint koe-
naesthesis, mint köz érzék ; l á t , de nem szemmel, hall, 
de nem füllel'. (Mint §. 30. 5dik pontunkban.) Mind az öt 
érzékeken áltmegyen Kluge. Le i r j a , mi czifra látás tű-
nik itt fel. (§. 106 — 109.) A' hallást 110—112. §-ban. 
Az izlést és szaglást 114—115. §-ban. De mivel a' ducz-
rend' felserkenésében a' dúczidegszer' kihatási köre messze 
kihat 's a ' tárgyaknak mintegy eleikbe megyen, mint-
ha tapintó idegvégi kihatások által a' tapintó' érzékei 
igen meghosszúlnának, az álomjarási tactus' csudáit 
sok példákkal mutogatja. Mint érez 1) más embereket, 
2) magnetizálóját, némelly különös dolgokat, mágnes-
követ , érczeket, a' viliányosokat; mint illeti őt a' vil-
lányság, galvaniság; — 's 3) mi módon érdeklik az égi 
testek' állásai; a'116—126. §-ban. 

Igazságtalanok volnánk az egri mágnesi alvónk' 
tudós orvosához, ki a* betegség' lefolyását nagy gonddal 
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leirta, de méltatlanok is honi olvasóinkhoz, ha ezen 
közeli példát értekezésünk közzé he nem szőnők. 1 

Itt a' mágnesi álom, azaz a' mi e2d fogatunk' tü-
neményei, hamar előjöttek. Decemfo. lOdikén nehéznya-
valya. mutatkozván, I ldikén már ezek között duczrend-
szeri erőltetett tagmozgalmak, táncz, dobolás, 'sat. kö-
vetkeznek. 14dikén (lap. 10.) feltűnik az e3 mély álom, 
mellyből az e2d-re ébredez, megismervén a' vele ösz-
vekötésbe jötteket. (lap. 11.) — Hosszan tartottak az e2d 
fogati tünemények. Ide tartoznak: a' has' tájáról érzett 
czukros víz (12. lap.) , az óramutató' hol létének meg-
mondása (12. lap.). E' hosszú betegség alatt az e3 mély 
álom visszakerült ugyan gyakran, de ebből újra az álont-
járófogatok tűntek elő. — 18dikban a' harang' hangja 
érdeklé szerfelett; ugyanakkor délben a* még az épü-
leten kivűl lévő látogatót az _e2d által megismeré, 's 
estve előre tudta, hogy a' toronyba harangozok men-
tek. Az illy lső rendű e2d álomfogatok szinte napon-
ként előkerültek. 

32. §. 
Az álom' 9dik és az álomjárás' 2dik fogatja = a' Klu-

ge' 5dik lépcsője. 

A' dúczrend' első rangja , d , az agyrend' egyszerű 
repraesentatiójának felel meg. Tudjuk pedig, hogy ha 
a' repraesentatio magát meghatja, azaz, ha az előter-
jesztés ismeri magát (magára visszahat), értelemmé lesz. 
(18. §. Feladás.) Epen így van a' dúczrend' felsőbb eme-

1 Magyar és latin nyelven jött ki. Csak a' latin példány 
van előttem: História catalepseos compositae, somnambulismi-
que per se evoluti , observaia per Mich. Hanáh, Med. D I . 
Comitatus Heves, honorar., A. -Episcopalis Civ. Agriensis Ord. 
Physicum. Agriae 1832. Typis Lyc. Ezen példány' lapjaira mu-
tatnak az utasítások. — A' debreczeni álomjáró' betegségéről 
csak némelly kedvelt hazai ujságunkban lehet tudósításokat lát-
ni ; még öszvefüggő orvosi tudósítások felöle nincsenek. Pedig 
az illyekben elsőbbek a' mágnesi álom' természetét értő orvo-
sok ; — ugy gondolkozhatik felölök a' philosophia. 
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letű működése. Még a' d álomjáróelem a' belső érzések 
által észrevett külsőket hozott az előterjesztés alá , a* da 

már magára a* maga' subjectumára is visszahat. És igy 
az ed2 = a' maga' szemlélésének fogatja. (Kluge 136 §.) 
Ezen maga' ismére te , maga' értése által , megismeri az 
alvó beteg nyavalyája' helyét és tulajdonságát; sőt ösz-
töne támad gyógymódjait is kikeresni. (KI. §. 137.) Mág-
nesi álmának kezdetét, tartósságát, ugy betegségének 
következendő változásait, több hónapokra előre meg-
mondja. (§. 138.) A' vele öszveköttetésben lévőknek bel-
ső változásait is illyen formán láthatja. (§. 139.) — A' 
mágnetizáló' indulatai közöltetnek az álomjáróval, 's 
mindezeket a' hasából érezni állitja. (Kluge §. 140.) — 

Illy múltakat elnéző tehetséget mutata a' mi egri 
látónk Dec. 16dikán, minekutána ekkor az e 2 d-én ált-
ment, a' 12dik lapon. A' 13dik lapon lévő kérdésekre 
csak az ed2 felelhet. Igy emelődött fel 19dikén a'gyógy-
ösztönre , 's magának gyógyszereket rendelhete a' 
17d. lapon; 20dikban messzeterjedt d3-je, 's megmond-
ta , hol van az azelőtti éjjel katonatársaitól megölt ka-
tona' holtteste, 's mindenben ugy találtatott. A' követ-
kező napokon mind szokottabb lett előtte az ed3 forma. 

33. §. 
Az álom' 10dik fogatja y az álomjárás' 3dik és utolsó 

fogatja. 
Az utolsó lehetséges álomforma = d3 következik. 

A' mint a' külső érzések' előterjesztéseiből ( = a. §. 18. 
Felad.) és értéséből (a2) az okosság magát felemelé: ugy 
kell emelődni a' belső dúczi érzésekből (d) a' maga' bel-
ső ismerésének = d 2 , mint még részletekből, a' d3-nak, 
azaz a' közönséges kihatási ismeretnek, annak, a' mely-
lyet már semmi különös nem határoz. 

E' szerént a' d3-ban alvó rendkivűli világgal lát-
ja a ' közönségest, a' múltat, jelent és ennek távolabb-
jait is. Kérdetvén, mint tudják ezt? mintha valaki 
mondaná nekik, felelik. (Kluge §. 148.) Orvoslás' mód-
jai mellett gyógyszereiket meghatározzák, 's ezekben a* 

4* 
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külvilág által kevésbbé akadályoztatnak. (§. 150.) Ezen 
rendeleteket a' felsőbb ok és okozati viszonyba is (az 
okossági causalitasba. (§. 151.) Ezt az orvostulajdont 
másokra is alkalmazhatja. (§. 154.) — Mint a 'múl t ra , 
ugy tehetsége támad a1 jövendőre i s ; 's ezen jövendölő 
álomjárási tulajdont hosszasan mutogatja Kluge §. 155 
—158. 

A' mi egri szenvedőnk is felemeltetett ezen legfel-
sőbb d3 lépcsőre. Először Januar. 21dikén, 39d. lapon. 
Az itt előhozott tiszta feleletek a' d3 hatalmát mutatják. 
Ettől fogva gyakran feleinelteték ezen dúczrend' leg-
felsőbb rangjára. — Majd mindennapi előfordúló álom-
járása közt a' jövendő krisiseit beszéli, mint 31dikén 
49d. lap. ; az 51dik lapon; 's Jan. 31dikén 'sat. a' d3 

felemelkedése csuda orvosi szerek' rendeléseiben mutat-
kozott, mellyek a' következő álomjáró - meglepettetései 
között még jobban kifejlének. 

34. §. 
Illy csudákkal teljes az álom' pályája, a ' legkisebb 

szenderedéstől addig a' lépcsőig, hol az emberi életmű-
ködés a' dúczrend' legfelebb emelésével mintegy magán 
kivűl teszi magát. Nagy 's az elyseum' mesés , tarka 
téreihez hasonló csuda mező nyílik itt mindenütt, mely-
lyekről különösen okoskodni, az értekezések* határain 
túl hat. Itt még meg kell mutatni: I. Mi úton ébredünk 
fel 's térünk vissza ezen messze vidékről. — II. Mi 
viszonya van az álomjárás' exaltatioinak, 's a ' hatalmas 
agyrendszer' ébreni működéseinek. 

I. Két része levén az álomphilosophiának: 1) a' 
természetes álom* palyáji, az e3 hetedik fogatig; 2) ezen-
túl az álomjárás' szenvedélyes felőállása; az ébrenhez 
való visszatérést is két körűletek közt keli felvenni. 

1) A' természeti álom legmélyebb 's legfőbbjéből 
(az e3 ból) sem egyszerre, hanem lépcsőnként megyen 
vissza az ébren fe lé , először az álmok' tarkaságukra, 
majd a' fél álmokra. Innen van, hogy akarmi mélyen 
aludtunk, (az e3 ban) mégis felserkenéskor valami álo-
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mi képecskék lebegnek előttünk, melly a ' mély alvás-
ban nem történhetik. De a' mint nem szükség mindig 
az a 2 e , a2d, ae2, aed, ad2 fogatokon elaludni: ugy épen 
nem szükség ezen fogatokon sorban felébredni. 

2) A' mint a' mágnesi felsőbb álmok az e3 mély-
ségen túl mennek: úgy az ébren felé vissza is múlha-
tatlanúl ezen titkos e3 Lethéjén kell álthajózni a' kül 
világra, 's így közeliteni a' hold* csendes fényű világá-
ból a' minden ál fényeket meghomályositó naphoz, az 
agyrendszer' főuralkodásához. De ezen visszajövetelek 
között sem mindenik lépcsőt ismételni, sem azokon so-
ká mulatni nem szükség. 

35. §. 
II. Az álomjárás és ébreni viszony. 

Minden álomjárás az ébrenre az e3 titkos fogaton 
jővén által: ezen e3-ban, mint feledékenység' fogatjá-
ban, mindenek, mellyek még a' mágnesi alvó előtt vi-
lágosak voltak, elmaradnak, 's az ébreni világosságra 
ált nem jőnek. Az álomjárásban feltűnt álmok ébrenünk-
kor elő nem hozattatnak, 's azon csuda képekre nem 
emlékezünk. Bájos határ az e3. Alttörnek ugyan ezen 
a' hatalmas agyrendszeri ébrenünknek emlekezetei az 
álomjárásig, inert a' mágnesi álomkor ébrenünk' ideái-
ra emlékezünk: de vissza fele a' gyenge dúczrend' be-
nyomásai csak az e3 - tó i , az e2d , ed 2 , és d3 fogatjai-
ban maradnak. Ébrenünk' hathatósságának a' mesés ál-
mok' vidékeire való illyen kiterjedése a' tapasztalati 
lélektudományban azt mutatja meg világosan, hogy éb-
reni , és ettől legmesszebbi mágnesi álmaink ugyanazon 
egytől, ugyanazon egy visszaható erőtől, van. De az 
már nagyon különös, hogy, megforditva, ébrenünkben 
álomjárási előterjesztéseinkre nem emlékezünk. — Ha 
csak ezen önemlékezetünkből kellene í télni, el kellene 
tagadnunk álomjárási csuda 's igen szélesen terjedő gon-
dolkozásainkat, 's azt kellene állítanunk, hogy a' lélek 
csak az álom alatt is buta gondolkozatlanságban van. 
Köszönet a' mágnesi oskoláknak, hogy ezt illy világo-



san megczáfolták. — Igen hatalmasan viszi a* gondol-
kozás a' maga' hármas potentiája' szerepjét ( a , a 2 , a 3 ) 
a' mély alomjárás alatt is ( d , d2, d3 viseleteiben) sze-
münk előtt. Ugy hogy, noha az álomjárók ébrenökkor 
azokra nem emlékeznek, mégis épen nem igaz a' Bach-
man ur' feltétele, hogy a' gondolkozás a' mély álomban 
megszűnne. — A' mi egri betegünk még az e3 titkos 
melységei alatt való állapotját is 'hídja. Maga magya-
rázza ki azt a' 49dik lapon. Elenyészik az alat t , úgy 
mond , minden ideák és tárgyak' ismerete. Ismeri te-
hát ezen ön állapotját i s ; és igy ez a' mélység sincs 
tiszta öntudat nélkül. 

Miért nem emlékezünk tehát ébren korunkban tisz-
tán az álomjárási rendkivüli eszméleteinkre? — Az e3 

feledékenység' áltjövetele'n kivűl , ott kell ennek okát 
keresni, hogy ébrenkorunki sok ezer apró és kis hatá-
sú benyomásokra sem emlékezünk. Hány keves erejű 
előterjesztések futnak el figyelmünk elől ébreni állapo-
tunkban is? Ellene mondhatatlan feltétel, hogy a hat-
hatósabb érzések eloltják a' gyengébbeket (sensatio for-
tior exstinguit debiliorem). Az agyrendszer' igen ha-
talmas működése véghetetlenül hathatósabb lévén a' 
gyenge dúczrendszer' benyomásai felett: mikor a' dúcz-
rend' igen csekély hatása után az agyrendszer' nagy ha-
talma felkél, elmossa a' gyenge álomjárási képeket, mint 
a' gyertya - 's holdvilág' képeit semmivé teszi a' nap' 
világa. Mégis tehát teljességei nem emlekezhetik - e az 
illy gyenge dúczi kihatás által támasztott benyomások-
ra a' hatalmas létlő visszaható erőnk ? megmutatni nem 
lehet. Ugy látszik, hogy nem tudjuk még azon módot, 
melly által az álomjárási benyomások ébrenkorunkban 
visszahozattathatnak. De valóban előhozattatnának, mint 
már Klugenek 165 és 167diki lapjain a' Nasse és Mouil-
lesaux' indítványaikból is gyaníthatjuk. 

NYIRY István. 
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