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KÜLFÖLDI  IRODALOM.

Wilhelm Wundt, Essays, Leipzig, Engelmann 1885.

A munka, a melyet röviden ismertetni kívánok, tizennégy külön
böző értekezést tartalmaz, a melyek noha változatos tartalmúak, mégis 
egy egységes gondolat kapcsolja őket egybe. A szerző előszavában maga 
mondja, hogy egységessé fűződnek ezek az értekezések annyiban, hogy 
átölelik az egész kört, a melyben Írójuk tudományos munkássága for
golódott. E kör tulajdonképen két kör, t. i. a természettudomány s a 
philo8ophia, nevezetesen a psychologia, mert Wundt tudvalevőleg mind 
két részen nagynevű tudós hírében áll, és főtörekvéee oda irányult, 
hogy mind a két tudománycsoport fegyvereivel fölszerelve oldjon meg 
olyan próblómákat,- a melyeknek megfejtésén eddigelé külön-külön fára
doztak. Természetesen sikertelenül, mivelhogy egyoldalúlag.

Bánk nézve, illetőleg e folyóirat közönségére a legfontosabb a Die 
Sprache und das Denken oz. értekezés, de reám a legnagyobb hatást az 
első, a Philosophie und Wissenschaft oz. tette. Jól esett látnom, hogy a mai 
világban, midőn a kis természettudósok, de nagy materialisták tele torok
kal kiabálják, nogy csak a tapasztalat az egyedül üdvözítő, hogy nincs 
már semmi szükség a philosophiára, hogy a mit a szem nem lát, azt az 
ész el nem gondolhatja, és ha el is gondolja, rémlátományai vannak — 
és a többi; ki ne ismerné e tudós kifakadásokat ? — jól esett, mondom, 
látnom, hogy ép ilyen jeles ember kel ki ezen kárhozatos irány ellen. 
Sőt erősen kiemeli, hogy ép a természettudományok terén hódít újabb 
időben leginkább tért a philosophia, a mennyiben a különböző körű 
tüneményeket, minő a melegség, az elektromosság, a fény, a hang stb. 
egységes okokkal, a mozgással, iparkodik megfejteni. Gondolkozik 
rajta, hogy elfogadható hypothesist találjon az anyag (matéria) meg
magyarázására , sőt hogy egységes alapra fektesse a physikát és khe- 
miát, és áthidalja a szakadékot, mely őket eddigelé egymástól elvá
lasztja. Annak a régi metaphysikának, a mely doktrinair tudákossággal 
az egész világrendszert egynehány helyes vagy helytelen alaptételből 
theoretikus módon iparkodott megmagyarázni, természetesen ő sem 
barátja; de fájlalja és tarthatatlan állapotnak tartja, hogy most minden 
di8ciplinának megvan a külön philosophiája, pedig nem lehetnek külön* 
bözők az ismeret föltételei és szabályai. Kell tehát egy tudomány, gon
dolkozásunk egysége követeli, a mely megszabja a tudományok általános 
princípiumait, továbbá a mely egyesíti összes vívmányaikat és az em
beri haladáshoz képest megalkotja az általános világnézetet, kielégíti az 
ész örökös törekvését, a mely mindig egységesnek kívánja tudni a min-
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denséget és a végső ozél s causalitas kérdését örökös kudaroza daczára 
is mindenkor újra meg újra fölveti. Ez a philosophia kötelessége s mun
kája, de hogy ezt elérhesse, le kell térnie eddigi útjáról, le kell szállnia 
légben lebegő trónjáról a földre és összegyűjtve minden adatot, a melyet 
a tudományok nyújthatnak, ily alapon kell fölépítenie épületét. Próbáját 
adja az ilyen tárgyalásnak a szerző a következő két értekezésben. Az 
első czíme Die Materie. A mit a physikus, a khemikus, a physiologus a 
testek végső felbonthatatlan anyagának megtalált, mindazt figyelembe 
veszi, és ily módon iparkodik elfogadható hypothesist alkotni az anyag 
mivoltáról. Az egész értekezés könnyen érthető, és mindamellett fényes 
megokolása az atom-theoriának. így felfegyverkezve már könnyebben 
hozzáfoghat egy másik szintén örökösen forrongó kérdéshez: Die Unend- 
lichkeit dér Welt. Anélkül, hogy a matériáról helyes fogalmunk volna, 
ezt a kérdést nem lehet megközelíteni. Még úgy is elég fogas kérdés, a 
melyről Kant azt állította, hogy az emberi ész kielégítő feleletet reá nem 
szerezhet magának, mert szerinte ugyanannyi ok szól a világ végessége, 
mint végtelensége mellett, úgy, hogy akár az egyik a másik is lehetne. 
Ámde, mondja Wundt, az ész határozott feleletet követel erre a kér* 
désre, melyet még azzal sem lehet elütni, hogy a mi világunkat, mint 
Kant is tévé, nem valóságosnak, hanem csak a mi öntudatunk képzelt 
világának mondjuk. Tüneménynek és nem valóságnak. Mindegy, 
folytatja Wundt, az ész nem azt kérdezi, hogy miféle világ véges-e vagy 
végtelen; az ő kérdése, hogy ez a világ, a mi világnak, legyen az bár 
valóságos vagy csak tünemény, véges-e vagy végtelen. Wundt termé
szetesen a végtelenséghez szegődik. Csakhogy éleselméjű megkülönböz
tetést tesz a végtelen különböző felfogása között. Abban — úgymond — 
nincs semmi nehézség, hogy a tapasztalat adta időt és teret a legszélső 
határon túl is el ne képzelhessük, sőt ez lelki szükségletünk. De végte
len ellenmondásba keveredünk, mihelyt az így nyert végtelenséget 
végig akaraók gondolni, azaz a meglévő, létező végtelenséget (voüendete 
Unendlichkeit). Vagyis, hogy szavait idézzem: «Nie können wir die Welt 
als eine in Zeit und Baum begrenzte, und nie als ein fertig gegebenes, 
unendliches Ganzé betrachten. Wohl aber ist sie für uns ein unendlich 
werdendes, ein immerwáhrend unserm Denken aufgegebenes».

Már ebben az értekezésben se lehetett elkerülni, hogy említés ne 
tétessék az ismeret psychologiai fundamentumáról, hogy vájjon tudá
sunk tárgyai, szóval a világ, valóság-e vagy csak öntudatunk alkotta 
kép. A miből kitűnik, hogy a jövendő philosophiájának, a minőnek azt 
szerzőnk gondolja, egyik legnevezetesebb munkája a lelki élet tanulmá
nyozása lesz: a psychologia. De ezen a téren is szakítani kell az eddigi 
módszerrel, a mely szerint a .psychologia összes forrása az egyetlen 
önmedfigyelésböl állott. Erre a módszerre Wundt is egész határozottan
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kárhoztató Ítéletet mond, noha semmikép se állítja ő se, hogy az önmeg
figyelés nem marad mindenkor becses eszköze a lelki élet magyarázatá
nak. De ki kell egészíteni, mert sok tekintetben hiányos, a kísérlettel. 
Egyik értekezésben, a melynek Gehim und Seele a czíme, előbb az agy 
és a lelki működések viszonyét tárgyalja. Nem mondhatom el a szép 
értekezésnek a tartalmát, de bizonyos, hogy bárki is élvezettel fogja 
olvasni. A nagy materialistákat különösen, ha majd olvassák, mikép 
nyilatkozik Wnndt Gáliról a phrenolognsról, a ki szükségképen az ő 
apostoluk is. Azután következik az Y. értekezés Die Au/gaben dér experi- 
mentellen Fsychologie. Beszél a módjáról, hogy mikép lehetne a lelki 
életet kísérlettel megközelíteni, és kiváló helyet jelel ki a nyelvnek is 
•e tekintetben. A nyelvtudomány segítsen a psychologiát kiépíteni, de 
ne tegyen úgy, hogy elfogadott és helyesnek képzelt általános psycholo- 
giai tételeket egyszerűen rászabja a nyelv adataira, mert «es könnte 
dann geschehen, dass irgendein psychblogisches Phantasieschloss als 
ein fester wissenschaftücher Bau angesehen wird, in welchem sich auch 
dér Sprachforscher wohnlich einrichten müsse, um die ihm verfügbaren 
Thatsacben unterzubringen, so gat es eben gehen will.» Ilyen a szerző 
véleménye szerint Steinthal munkája Einleitung in die Fsychologie und
Sprachwissenscka/t.

Fontos eredményeket tárgyal a psychologia terén a Die Messung 
psychischcr Vorgange ez. értekezés. Ez is olyan théma, mely ezen kis 
ismertetés keretét meghaladja, csak egy kísérletet akarok mégis.leími, 
mert érdekes látni, milyen fogásokat kell itt alkalmazni. Azt akarták 
megtudni, hogy mennyi időbe telik, a míg az érzet, miután már meg
érkezett az agyba, lelkileg is tudomásul vétetik. Vettek egy elektromos 
4 rát, a melyen a mutató még a másodpercz ezredrészét is pontosan 
megmutatja. Van rajta gomb, mint az elektromos csengetyűn, és ha 
ezt a gombot megnyomják, a mutató megindul. Csakhogy egy gomb he
lyett két gomb van rajta, és úgy van az óra szerkesztve, hogy a mutatója 
■csak akkor mozog, ha mind a két gombot egyszerre lenyomják. A meg
figyelő az egyik gombot nyomja, a másik nyitva van. Abban a pillanat
ban, midőn valamely szándékosan előidézett érzet, például egy hang 
vagy fénysugár, létrejŐ, megnyomja a nyitva maradt gombot is, de 
amazt, a melyet eddig nyomott, rögtön elereszti, mihelyt az illető érze
tet lelkileg is tudomásul vette. Minthogy a mutató csak addig mozog, 
míg mind a két gombot nyomják, az idő a melyet mutat, az leszen, a 
mely az érzet megtörténte és tudomásul vétele között lefoly, az ú. n. Re- 
■actionszeU és Ve—V# másodperczig tart. Ebből még le kell vonni azt az 
időt, a mely alatt az érzet az idegvezetéken át útját az agyig megteszi, 
és a melyet más úton-módon már ismernek. Ezt levonva marad 7n— 1/i« 
másodpercz, az az idő, a mely tisztán a lelki tudomásvételre szükséges.
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Ez az egy kísérlet számtalan sok érdekesnél érdekesebb megfigyelés » 
kísérletnek szolgál knlcsáúl.

A következő három értekezés: Die Thierpsychologie; Gefühl und  
Vorsteüung; Dér Ausdruck dér Oemüthsbewegungen. Ezeket csak czímük 
után említhetem meg, hogy a még rendelkezésemre álló csekély helyet 
a ránk nézve legfontosabbnak Die Sprache und das Denken czímŰnek 
szentelhessem. Noha, megvallom, nagyon kelletlenül teszem, mert 
különösen a Gefühl und Vorslellung ez., mely a lelki élet egységét, de 
egészen új szempontokból vitatja, valóságos gyöngye az egész munká
nak. 8  a mikor a nyelvről szóló értekezés ismertetésébe fognék, szintén 
zavarba jutok, hogy miként is mondjam el rövideden gondolatokban 
dúsan bővelkedő tartalmát. Ismeretes a régi vita, hogy ©úaet vagy Seasi 
keletkezett-e a nyelv. Ez a vita elélt egész napjainkig, és a Moti szár
maztatás ma úgy hangzik, hogy a nyelv emberi tanulmány, a oócm, hogy 
a reflex mozgások eredménye.' Hogy valamint szemünket behunyjuk 
önkénytelenül, ha erős fénysugár éri, vagy lebukunk, ha dobás fenyeget, 
ép úgy hangokat is hangoztatunk önkénytelenűl valaminemű belső meg
indulás hatása alatt. Ez tagadhatatlan és tény. Ámde még messze 
vagyunk attól, hogy ebből nyelv származzék. Mert a nyelvnek egyik 
főkelléke, hogy megértessék, hogy a gondolatközlés eszköze lehessen. 
És erre nem lehet elégséges a reflexmozgás, mert ennek sohase lehet 
és nem is volt az a czélja, hogy valaki más észrevegye és megértse. 
Ügy, hogy ezen theoria hívei kénytelenek föltételezni, hogy a nyelv, 
mint gondolatközlő, csak utólag fűződött a reflexhangokhoz. Az ember 
szerintük észrevette valamikor, hogy a hangot, mely torkából önkén
telenül kiszaladt, társa megérti és egy gondolatot fűz hozzá, mely eset
leg az ő érzelmével megegyezik. Magában véve is nagyon mesterséges 
kezdetre vezetné vissza a nyelv eredetét ez a feltevés, és nem sokat 
különböznék azok képtelenségétől, a kik találmánynak szeretnék nyilvá
nítani. De ellenkezik vele a tapasztalat is, a mennyiben a nyelv kelet
kezését még mostanság is megfigyelhetjük. Nevezetesen a süketnémák 
nyelvét. Mert hogy az ő taglejtésük is csak olyan nyelv, mint a mienk, 
azon kételkedni nem lehet. Ugyanaz a czélja, a melyet el is ér, t. i. a 
megértés. Csakhogy szem előtt kell tartanunk Wundt helyes meghatá
rozását, hogy a nyelv: «Gedankenausserung duroh articulirte Bewegun- 
gen» és nemcsak: «Gedankenáusserung durch articulirte Laute.* Ezt 
a tételt elfogadva, a reflex-theoria feltételezését el kell vetnünk. Mert 
tapasztaljuk, hogy a süketnémáknál a taglejtés és a vele összekötött czél, 
t. i. a gondolatközlés egyidejű, nem mintha csak utólag jutnának rá, 
hogy ez vagy amaz a mozdulat esetleg jelenthetne is valamit. Bőt inkább 
az illető mozdulattal egyszerre megszületik a megfelelő értelme is. És 
a gyerek is, hogy tanulja meg a nyelvet ? Nem tanul először értelmetlen
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szókat, hanem a szóval megtanulja az értelmét is, a tárgyat, a melyet je
lent, és itt is jelentékeny szerepet játszik a taglejtés, ha nem is egyébként, 
mint hogy a felnőttek tanítás közben rámutatnak az illető tárgyakra.

A nyelv, a beszéd a gondolkozás hű képe. Tehát noha tagadhatat
lan, hogy a reflexmozgás volt a megindítója, valóságos fejlődésében 
mégis ugyanazon törvények szabályozzák, mint a gondolkozást. Már 
pedig a gondolkozást az akarat szabályozza. Nem azt az akaratot kell 
érteni, mely a különböző motívumok közt habozva választ, mert ez már 
másodrendű funotiója, hanem azt a közvetetten akaratot, a mely öntua 
hatunknak állandó eleme, a mely egy életet él, sőt egységes és össze
olvadt a képzeletekkel és érzelmeinkkel. Mert magukat a motívumokat 
is, a melyek közt a másodrendű akarat választ, amaz első öntudatlan 
állította a választás elé. A míg ez az akarat nem nyilvánúl cselekvésben, 
hanem csak a lelki életet, nevezetesen a gondolkozást szabályozza, 
-apperceptio a neve, a mint Leibnitz elnevezte. A nyelv közvetetlen nyil- 
vánulása ennek az apperoeptiónak. Ép abban különbözik a gondolkozás 
-a közönséges eszme-társulástól, hogy az akarat uralma alatt áll. Ez 
azután nem ereszti szabadjára, hogy a képzetek külső esetleges kapcso
latok szerint lépjenek föl, hanem összeválogatja őket, a hiábavalókat és 
fölöslegeseket elnyomja. Innen van, hogy a midőn ábrándozunk, midőn 
össze-vi8sza egyik képzet űzi a másikat, egész passive viseljük magun
kat, míg ellenben a gondolkozásnál actív munkát kell végeznünk.

•Tehát a nyelv nem a gondolkozás vagy előrelátó találékonyság, 
sem a vak kényszerűség szüleménye. Az akarat hozta létre, az akarat 
kormányozza mint a gondolatot, a melynek törvényeit van hivatva 
kinyilatkoztatni, hogy tárva-nyitva álljanak a szemlélet előtt, mint a 
természet akármely más műve. Az egyesek akarata nagy munkát vég
zett rajta; de egészben véve a közakaratnak a műve, a mely ép általa 
az egyes akaratot eszközének meghódította. Minden nemzedék meg
hagyta rajta szellemi munkájának nyomait. Bég elveszett mythnsok 
csendülnek meg benne a legújabb eszmékkel egyetemest. Legjobb erejét 
rápazarolta az ember, észszel és képzelettel felékesítette, és azért is 
ugyanazok a törvények működnek benne, a melyek a lelki életet kor
mányozzák, mert Ő, a nyelv, örökíti meg a lélek futó tüneményeit. Váll
vetve hozták létre, a művészet is meg a természet.*

Ezek Wundt befejező szavai, és azt hiszem, fölösleges volna vala
mit még hozzátennem, annyival is inkább, minthogy nem a kritikus, 
osak az ismertető szerepét viselem.

Sőt még egyéb sok mondani valómat is elhallgatom, a melyet a 
könyv még hátra lévő szakaszaihoz fűzhetnék, inkább magát a munkát 
-ajánlom a legmelegebben az érdeklődők ügyeimébe.

SziLA8i M óricz.
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