
ATHENAEUM 
PHILOSOPHIAI ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 

A MAGYAR TUD. AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL 

SZEKKESZTI 

D r . P A U E R I M R E , 
OBJSTÁ I.YTTÍKÁ R. 

N E G Y E D I K S Z Á M . 

BUDAPEST 
KIADJA A MAGYAR T U D O M Á N Y O S 

1894. 

AKADÉMIA 



T A K T A L 0 M. 

I. MONTESQUIEU ÉS ROUSSEAU. (II.) — Dr. Balogh Arthurtól . 437 

IV. SCHOPENHAUER ÉS A KERESZTÉNY VALLÁS. — Pássthory 

VI. VISSZATEKINTÉS A BUDAPESTI VIII. NEMZETKÖZI EGÉSZSÉG-

ÜGYI ÉS DEMOGRAPHIAI CONGRESSUS EREDMÉNYEIRE. - i 515 

VII. IRODALOM. <Becue Occidentale.» K—n. — «Zeitschrift für Psy-
chologie und Physiologie der Sinnesorgane.» —rr— — * Revue 
pliilosophique.* 8. füzet. — <Revue philosophique.» 9. füzet. — 

• Archives de Vanthropologie criminelle et de criminologie.» — 
*Nouvelle Revue." — Annales de Vécole libre des sciences poli-
tiques—n—r. — «Le mouvement social en Hongrie par Jules 
Alandello. Extráit de la ,Revue Internationale de Sociologie.» — 
Dr. Vajda Emil : ->Á vargyasi Daniel-család a közpályán és a 
magánéletben.» —n —r. — Concha Győző: <Politika.» — Alfréd 

Sidgwick : * The Process of Argumenta contribution to logic > 
Dr. Lechner László 526 

Az «ATHENAEUM» a philosophia és á l lamtudományok szakszerű 
művelését és tudományos irodalmi fejlesztését tűzi feladatául. 

Megjelen az Akadémia kiadásában évnegyedenkint , évi 30—35 ívnyi 
tar ta lommal . 

Előfizetési ára 5 frt . Előfizethetni az Akadémia könyvkiadó-hivatalá-
ban (Akadémia palotája) . 

A szerkesztőséget illető közlemények a szerkesztő neve alat t az 
Akadémia palotájába intézendők. 

A szerkesztésért kizárólag a szerkesztő felelős. 

II. AZ IDŐ ELMÉLETE. (IV.) - Posch Jenötöl . 
III. ESZMÉINK KELETKEZÉSE. — Beljak B. Páltól 

451 

466 

Jánostól 
V. A HYPNOSIS LÉLEKTANA, - d - á . 

487 

498 



MONTESQUIEU ÉS ROUSSEAU. 

— Második és befejező közlemény. — 

II. 

Az «Esprit des lois» czélja volt általános szabályokat 
felállítani az államok szervezésére nézve, a népek természeti 
és történeti viszonyainak figyelembevételével. Ha czíme nem 
gyaníttalja is a politikai jelleget, egész terjedelmében sokkal 
inkább történeti és politikai mű, mint jogi okoskodások 
összegezése. 

Kell, hogy a törvények az államforma természetének 
és alapelvének megfelelők legyenek, mert ezen alapelvnek 
legfőbb befolyása van a törvényekre, úgy, hogy ezek amabból 
önként, szükségszerűleg következnek. Ezért fejtegeti oly ter-
jedelmesen Montesquieu minden államforma természetét és 
(Aristotelest követve) azon törvényeket, melyek minden egyes 
államformának megfelelnek. Az «Esprit des lois» egész rend-
szerességre törekvő része: az I—X. könyvek tartalma nem 
más, mint Montesquieu államformatanának kifejtése. 

Aristoteles óta, kinek államformatana, minden ellen-
kező theoriák mellett is és dogmatikai szempontbóli fogya-
tékosságának minden megkísérelt kimutatása daczára is, 
ma is praedominál az államtudományban, egész a legújabb 
időkig számtalan elmélet merült fel, a nélkül azonban, hogy 

Athenaeum. 30 
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a kérdés megoldva lenne.1 Hogy a Montesquieu állam-
forma elmélete a kérdés tisztázásához nem járult, sőt azt 
visszaveté, az államtudomány már elismerte. Önkényesen 
járt ő el, midőn az államokat monarchiára, köztársaságra 
és despotiára osztályozá (ezt Laboulaye azzal védi, hogy a 
Montesquieu felosztása nem philosophikus, mint az Aristo-
telesé, hanem történeti s); elméletének kifejtésében pedig 
következetességet nem tanúsított. 

Arra a kérdésre, hogy melyik a legjobb államforma, 
Montesquieu épp oly körültekintő tartózkodással felel, mint 
a század másik nagy philosoph-politikusa.3 

A mint az «Esprit des lois»-ban kifejtett eszmék jó 
részének magvával már a «Lettres Persanes*-ben találko-
zunk, úgy a fenti kérdésre is itt találjuk meg a feleletet. 
A persa levelek Usbek-je ugyanis azt írja Rhédinek a nyolcz-
vanadik levélben, hogy az a legjobb, legeszélyesebb. legtöké-
letesebb államforma, mely legkevesebb költséggel igyekszik 

1 L. Oncken: Die Staatslehre des Aristoteles. — U. a. Aristoteles 
u. seine Lehre vom Staat. — Schvarcz: Kritik der Staatsformen des 
Aristoteles. — Passy: i. m. — Gareis: Allgemeines Staatsrecht. 

2 Laboulaye: Oeuvres comp. de Mont. I. 407. és III., XI. — 
A köztársasági forma aristokratiára és demokratiára oszolván, Mon-
tesquieu tulajdonképen négyféle állaformát ismer. Megjegyzendő, hogy 
rendszerességre törekvő államformatannal csak az «Esprit des lois»-ban 
találkozunk ; beszél ugyan ő államformákról a «Lettres Persanes »-ban, 
államtudományi vizsgálódásainak mintegy zsengéit magában foglaló 
e művében is, de nagy zavarral. (L. Lettres Persanes 131., 103., 102.) 
Különben, hogy Montesquieu vajmi kevés súlyt helyezett, különösen 
államtudományi munkássága első idejében, egy tudományos alapon 
felépített államformatanra, kitűnik a «Grandeur et décadence des Ro-
mains» IX. fejezetének utolsó jegyzetéből. 

3 Montesquieu majd államformát, majd a kormányzó hatalmat 
magát érti e kitétel: «gouverr.9ment» alatt. L. Esprit d. 1. chap I., 
cbap II. Lettres Persanes LXXX. és Grandeur d. Romains chap IV. 
Rousseau «gouvernement» alatt mindig a végrehajtó hatalmat érti. 
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czéljait megvalósítani, a mint az a legtökéletesebb is, mely 
az embereket hajlamaiknak legmegfelelőbb módon vezeti. Az 
• Esprit des lois»-ban pedig azt tanítja Montesquieu, hogy a 
legtermészetesebb államforma az, melynek különös rendel-
kezései legjobban illenek ama néphez, melynek számára fel-
állítva van. 1 És míg egyfelől minden államformának meg-
vannak a maga természetes határai,2 másrészt a szabadság 
megvalósítása egyik államformával sincs kizárólag össze-
kötve. 3 

Montesquieu is vizsgálódása tárgyává teszi azt a kérdést, 
hogy milyen összefüggés van az állam terjedelme és az állam-
forma közt, és arra az eredményre jut, hogy a demokratia 
— miként ezt már a görög politikai írók vallották — a kis 
államoknak való, a középszerű nagyságú államok ellenben 
monarchikusán kormányoztassanak, míg a nagy államoknak a 
despotia való. E mellett olyan összefüggést lát az állam terü-
leti nagysága és az államforma között, hogy ha az állam-
formát változatlanúl meg akarjuk tartani, az államot is meg 
kell tartani eredeti nagyságában.4 

Rousseau se tanít valamely absolut érvényes, minden 
népek számára és minden viszonyok közt jó államformát; 
sőt inkább azt vallja, hogy az államforma szorosan össze-
függ a nép természeti, történeti stb. viszonyaival, és minden 
államformának megvannak a maga természetes feltételei. 
Általában pedig az állam se nagyon kicsiny, se nagyon nagy 
ne legyen, hogy jól legyen kormányozható. 5 De e mellett 
bármelyik államforma a legjobb lehet bizonyos körülmények 
között és ismét rossz más viszonyok között. Ezért a legjobb 

1 Esprit d. ]. Livre !. Chap. III. 
2 Esprit d. 1. Livre X. Chap. IX. 
3 Esprit d. 1. Livre XI. Chap. II. 
4 Esprit d. 1. Livre VIII. Chap. XX. 
* Contr. soc. Livre II. Chap. VIII. 

3 0 * 
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államforma kérdése általánosságban el sem dönthető.] Ha a kor-
mányzók számának megfordított arányban kell állni a polgáro-
kéval, mégis általános szabályul az mondható, hogy a demo-
kratiai államforma a kis államoknak való, az aristokratia a 
középnagyoknak s a monarchia a nagyoknak. De emellett 
számtalan kivétel lehet.2 Ügy, hogy nemcsak különböző állam-
formák egyformán jók lehetnek más és más népeknek, hanem 
egy és ugyanazon népnek is különböző államformák felel-
hetnek meg az idők változtával.3 

Csak természetes, hogy egész politikai elméletének alap-
vonásánál fogva Rousseau lelkesül a demokratiai formáért. 
De annyi s oly nehezen megvalósítható feltételhez van ez az 
államforma kötve, mint egyike sem a többieknek. Oly nagyon 
tökéletes államforma az, hogy nem is embernek való. Ha 
egy isteni nép volna, demokratikusan kormányozná magát. 4 

De elismeri azért ugyancsak ő a monarchiai államformának is 
nagy előnyeit,5 daczára hogy a legnagyobb hevességgel, leg-
sujtóbb kritikával kel ki a királyok ellen.u És nem ismeri-e 
el másfelől az aristokratiának is előnyeit, mondván, hogy 
a dolog legtermészetesebb rendje az, hogy az államban a leg-
kitűnőbbek kormányozzanak ? 7 Meglehetősen nagy közösségét 
találjuk tehát a politikai bölcselkedésnek mindkettőjüknél, s ha 
az államformákról szóló tanaikat részleteikben vizsgáljuk, 
nem kevesebb analóg nézettel találkozunk. 

Lássuk először is, mit tanít Montesquieu a monarchiá-
ról ? Monarchia szerinte az az államforma, melyben egyedül 

1 Contr. soc. Livre III. Chap. III. és Chap. IX. 
2 Contr. soc. Livre III. Chap. III. 
3 Contr. soc. Livre III. Chap. I. 
4 Contr. soc. Livre III. Chap. IV. 
6 Contr. soc. Livre III. Chap. VI. 
6 Ibid. és Livre III. Chap. X. 
7 Contr. soc. Livre III. Chap. V. 
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•egy személy kormányoz, de állandó és határozott törvények 
által.1 Ez ennek az államformának természete.2 Montesquieu 
ezután az «Esprit des lois» tíz első könyvén át terjedelmesen 
kifejti annak a monarchiai államformának képét, mely nem 
egyéb, mint a régi, rendi kiváltságokon alapult s a parla-
mentek, mint törvénykihirdető és a törvények ellen óvás-
emelési joggal bíró testületek által némikép mérsékelt franczia 
királyság elénk állítása. Ez a monarchia nem lehet el nemes-
ség és ennélfogva a becsvágy ápolása nélkül. A nemesség 
az összekötő kapocs a fejedelem és a nép között, a legter-
mészetesebb közbeeső hatalom, mely ily minőségében a mon-
archiának lényegét képezi. Nagy előnye ennek az állam-
formának a respublicával szemben a végrehajtás gyorsasága. 
Viszont előnye a despotiával szemben, hogy az állam szi-
lárdabb és az alkotmány megingathatlanabb, a kormányzók 
személye is biztosítottabb. mert a fejedelem alatt többféle 
rendek vannak, melyek az alkotmányhoz szítanak.3 

Nem czélja ez értekezésnek kimutatni azon nagy különb-
ségeket, melyek az «Esprit des lois» tíz első könyvében leírt 
monarchiai államforma s ama kép között oly szembeszökő 
módon mutatkoznak, melyet nagy műve további folyamán, 
az Anglia alkotmányáról szóló, oly híressé vált fejezetben tár 
elénk.4 E fejezetben, hol kifejti az alkotmányos monarchiát 

1 Esprit d. 1. Livre II. Chap. I. 
2 Montesquieu részletesen kifejti, mi az államforma természete 

s mi annak alapelve. Az első, mely olyanná teszi, a minő ; a máso-
dik. mely cselekvésre készteti. Esprit d 1. Livre III. Chap. I. 

3 Esprit d. 1. Livre V. Chap. X. és XI. 
4 Ama kép, melyet Montesquieu nagy müve első tíz könyvében 

elénk tár a monarchiáról, miben sem különbözik a Bodin monarchiai 
államformájától, ki szintén csak a XVI. század dicsó'ségteljes mon-
archiáját tartotta szemei előtt (legitim monarchia). L. Bodin: De Re-
publica II. 3. — Az 'Esprit d. l.» tíz első könyve és a mű későbbi 
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a maga hatalomosztási elméletével, két kamara-rendszerével, 
a közjövedelmeknek évről évre való megajánlásával, a had-
seregnek a végrehajtó hatalomtól való függővétételével. Oly 
szembeszökő e különbség, hogy ha Montesquieu szabatosságra 
törekszik államforma-elméletében, egyfelől a hűbéri, másfélől 
az alkotmányos monarchiát kellett volna megkülönböztetnie. 

Montesquieu-ről általában teljes joggal állíttatik, hogy 
ő a monarchia híve. De a tétel csak általánosságban áll. 
Valóban nem egy oly nyilatkozatot olvashatunk nála, me-
lyek különös színben tüntetik fel monarchikus érzületét, lévén 
ő máskor ismét a demokratiának csodálója. A monarchiának 
a kitüntetést, becsvágyat (honneur), a demokratiának pedig 
az erényt (vertu) állította oda ő alapelv (principe) gyanánt. 
A monarchiában a kitüntetés, becsvágy a fő, az csinál min-
dent ebben az államformában. Ellenben az erény a demo-
kratiába való. És fejtegetvén az erény szerepét a demokra-
tiában, majdnem ideális államformaként állítja azt elénk. 

Nem valami sok jóindulat kell — mondja ő — hogy egy 
monarchia jól legyen kormányozva. A törvények hatalma 
szabályoz itten mindent. Ellenben a demokratiában egy ú j 
mozgató erőre van szükség s ez: az erény.4 Monarchiában 
a politika nagy dolgokat csinál a lehető legkevesebb erény-
nyel, mert a törvények pótolják mindazoknak az erényeknek 
helyét, melyekre ott nincs szükség; az állam fennáll a haza-
szeretet, az igazi dicsőség után való vágy, az önmegtagadás 
és mindama hősi erények nélkül, melyeket a régieknél talá-
lunk. És ennek kapcsán a lehető legerősebben ostorozza a 

részei közt mutatkozó lényeges különbségek tüzetesen kimutatvák 
Schvarcz Gy. ^Montesquieu elmélete a mon. államformáról a «L'Esprit 
d. lois» első tíz könyvében és az európai alkotmányfejlődés* czírnfi 
akadémiai értekezésében, hol a Montesquieu elméletében található ezen 
ür okai is kifejtetnek. 

1 Esprit d. 1. Livre III. Chap. III. 
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monarchia bűneit.1 A jól kormányzott monarchiában — foly-
tatja tovább — majdnem mindenki jó polgár lesz és ritkán 
fogunk találni olyat, a ki «homme de bien» legyen, mert 
hogy ez legyen valaki, akarnia kell azt és az államot szeretnie 
kell magáért az államért.- Érti pedig ő ez alatt az államnak 
olyan polgárait, kik szeretik a haza törvényeit és minden 
cselekedeteikben a hazaszeretet által vezéreltetnek.3 Annyira 
ideális államformának tekinti ő a monarchiát, hogy azt mondja: 
valóban nem tudhatni, hogy voltak-e monarchikus államok, 
vagy ha voltak is. bajosan állhattak fenn sok ideig eredeti, 
tiszta mivoltukban azért, mert a hatalom sohasem osztható 
meg egyformán a fejedelem és a nép között.1 

Lássuk e mellett, mit mond Rousseau a monarchiáról? 
Az államformák felosztásánál szintén csak a numerikus kü-
lönbségekre fektet ő súlyt, s e szerint állítja fel a monarchiát, 
demokratiát és aristokratiát. Monarchia pedig az az állam-
forma, melyben a souverain nép az uralmat egyetlen ható-
ság kezébe teszi le, melytől a többiek mind nyerik hatal-
mukat.5 

A 'monarchia különféleségeire aztán épp oly kevéssé 
gondol, mint Montesquieu, daczára annak, hogy az állam-
formák osztályozásánál kifejti, hogy mindegvikök számos 
eltérést mutathat és a három államforma mellett a vegyes 
formáknak egész sokasága állhat elő. A monarchia a nagy 
államoknak való. Mivel azonban oly arányban, a mint az 
uralmat gyakorlók köre összeszorul, az uralkodó és a nép 
között igen nagy ür támad és nincsenek összekötő kapcsok 
az államban, ennélfogva, hogy ilyenek legyenek, szükség van 

1 Esprit d. 1. Livre III. Chap. V. 
2 Esprit d. 1. Livre III. Chap. VII. 
3 Esprit d. 1. Averlissement. 
4 Lettres Persanes. Ch. II. 
6 Contrat soc. III. Ch. III. 
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közbeeső rendekre, nemességre, mely kitölti ezt az űrt.1 Ezek 
is azonban mind csak nagy államba valók, a kis államot 
tönkretennék. 

íme Rousseau csak úgy, mint Montesquieu, a mon-
archia elengedhetlen feltétele gyanánt állítja elénk a nemes-
séget. E mellett ő is azt tanítja, hogy vigyázni kell arra, 
hogy az állam területi nagysága ezen államforma természe-
tének megfelelő legyen. De általában véve, kevéssé tárgyal ő 
a monarchiáról, melyet egészben mégis mint a szabadság-
gal ellenkező államformát tekint. Pedig szerencsés államforma 
lehetne, ha a fejedelmek nem akarnák a hatalmat csak saját 
előnyükre kizsákmányolni. 

Montesquieu főfigyelmét államformái kifejtésénél termé-
szetesen a monarchiára irányozá. Kisebb és vázlatosabb az 
a kép, melyet a respublicáról ad. Nem kevés megtámadta-
tásban részesült ő azért is, hogy a respublicát demokratiára 
(état populaire) és aristocratiára osztályozta. Az első akkor 
áll elő, midőn a nép a maga összeségében bírja a főhatalmat; 
a második pedig, midőn a souverain hatalom csak a nép egy 
részének van kezei között.2 De Montesquieu, ha nem is ismeri 
el a nép souverainitását, mint maga Rousseau, közeledik hozzá, 
midőn azt mondja, hogy a demokratiában a nép bizonyos tekin-
tetben uralkodó, bizonyos tekintetben pedig alattvaló. Uralkodó 
szavazatai által, melyek akaratát kifejezik, ezért a szavazati 
jogot megállapító törvények itt lényegesek. Ismételten ma-
gasztalólag emeli ki Montesquieu a demokratia alapelvét: a 
vertu-t. Itt, hol a törvényeket végrehajtó nép maga is alá 
van azoknak vetve, nagyobb szükség van az erényre, mint 
a monarchiában, hol a törvényeket végrehajtató fejedelem 
azok felett állónak tartja magát. Nem más pedig ez, mint 

1 Contrat soc. Livre Ili. Chap. VI. 
2 Esprit d. 1. Livre II. Chap. Ií. 
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a hazának, az egyenlőségnek és a törvényeknek szeretete.1 

Már a monarchiáról szólván, azt mondja ő, hogy ha a főpap-
ságnak, nemességnek és a városoknak előjogait eltörlik, a 
monarchiából népies állam (vagy despotikus) lesz. És midőn 
a demokratiában az egyenlőséget tárgyalja, ugyanazon állás-
ponton van, mint Rousseau. A demokratia szeretete, mondja 
ő, nem más, mint az egyenlőség szeretete.2 A demokratia 
szeretete azonban az egyszerűség szeretete is. Mindenki egy-
forma boldogságot és előnyöket érhet el benne. Az egyen-
lőség szeretete egyedül arra a boldogságra szorítja az ambi-
tiót, hogy másoknál nagyobb szolgálatokat tegyünk a hazának. 
Ezért a törvényeknek is olyanoknak kell lenni a demokrá-
tiában, hogy ezen egyenlőségnek kedvezzenek s azt lehetővé 
tegyék. 

Rousseau szerint demokratia az az államforma, midőn 
a souverain a kormányzást az egész népre, vagy annak 
nagyobb részére bízza.3 Hasonlót mond azonban ő a demo-
kratiáról ahhoz, a mit Montesquieu a monarchiáról, hogy t. i. 
szorosan véve a dolgot, valóságos demokratia soha sem 
létezett és nem is fog létezni, mert a természeti rend ellen 
való, hogy a nagy tömeg kormányozzon és a kicsi kormá-
nyozva legyen.4 És milyen sok előfeltétele van ennek az 
államformának. Kis területű állam, az erkölcsök egyszerűsége, 
egyenlőség társadalmi és vagyoni tekintetben. És itt egye-

1 Montesquieut hevesen támadták azért, hogy az erényt a demo-
krátia alapelvévé tette és kizárta azt a monarchiából. Ezért a későbbi 
kiadásokba a «Préface> után egy «Avertissement»-t szúrt be, melyben 
kifejti, hogy a négy első könyvben használt «vertu> nem erkölcsi érte-
lemben veendő, hanem az a politikai erényt jelenti, mely a hazasze-
retetben áll. L. erre vonatkozólag Schvarcz Gy. id. akad. értek. 38. old. 

2 Esprit d. 1. Livre V. Chap. III. 
3 Contrat soc. Livre III. Chap. III. 
4 Contrat soc. Livre III. Chap. IV. 
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nesen hivatkozik Montesquieu-re, mint a ki a demokratiának 
alapelvéül az erényt tevé, ámbár megjegyzi, hogy ennek 
többé-kevésbé helye van minden államformában.1 ő reá 
hivatkozva ismeri el helyén valóságát a demokratiában a 
sorshúzás útján való választásnak. Csak az indokolását nem 
osztja. Szerinte azért való ez a választási mód a demokra-
tiába, mert a hatóságok választása a kormány feladata és 
nem a souverain népuniversitásé, már pedig az administratio 
annál jobb, minél kevésbbé bonyolultak ténykedései.2 

Az aristokratiában Montesquieu szerint a souverain 
hatalom bizonyos kisebb számú személynek van birtokában. 
Ők hozzák a törvényeket és ők is hajtják végre. Senatusra, 
a népnek bizonyos befolyás engedésére, a hivatalok rövid 
tartamára van itten szükség. Alapelve pedig a mérséklet, 
mely nem egyéb, mint az erény kifolyása, mert az aristok-
ratiában azoknak, kik a törvényeket saját nemestársaikkal 
szemben hajtják végre, szükségük van erre. Ez az erény a 
nemeseket legalább egymásközt egyenlőkké teszi. Rousseau 
szerint is szüksége van az aristokratiának erényre, valamint 
mérsékletre, mely utóbbi különleges feltétele, ő is elismeri, 
hogy az örökletes aristokratia a legrosszabb valamennyi állam-
forma közt.3 

III . 

Összehasonlítva Montesquieu és Rousseau tanításait az 
államformákról, nem egy pontban teljesen rokon nézetekkel 
találkoztunk. Ugyanez a rokonsága a politikai gondolkodás-
nak tárul elénk, ha politikai elméleteiket egyéb tárgyak szem-
pontjából egybevetjük. Hogy a szabadságról, a XVIII. század 

1 Contrat soc. Livre III. Chap. IV. 
2 Contrat soc Livre IV. Chap. III. 
3 Contrat soc. Livre III. Chap. V. 
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egész politikai bölcselkedésének e folytonos tárgyáról s vezér-
eszméjéről, egyforma hévvel és lelkesedéssel beszélnek mind a 
ketten, csak természetes. Rousseau, ki a szabadságot elide-
geníthetlennek mondja1 s azt vallja, hogy ha kutatjuk, miben 
áll az összeség legfőbb java, mely minden törvényhozás 
végczélja kell, hogy legyen, azt találjuk, hogy két főtárgyra 
vezethető ez vissza: a szabadságra és az egyenlőségre,2 s 
Montesquieu, ki olyan világos, ékes szavakat szentel a sza-
badság meghatározásának,3 egyformán a szabadság nagy 
apostolai. A mint, hogy egyforma erővel és hévvel kelnek ki 
a szolgaság ellen is. 

Rousseau a népsouverainitás hirdetője. De mit mond 
Montesquieu a nép törvényhozásáról ? Azt, hogy miután 
szabad államban mindenki, kiről feltételezhető, hogy szabad 
meggyőződése van, csak önmaga által kormányozható, ennél 
fogva úgy kellene lenni, hogy a nép egészében bírja a tör-
vényhozói hatalmat.4 

Montesquieu, mint tudjuk, elragadtatva Anglia alkot-
mányának csodálata által, a szabadság mellőzhetlen feltétele 
gyanánt a hatalmak szétválasztásának megvalósítását állí-
totta fel. Osztja azonban ezt, a hatalomosztási elméletet (melyet 
a Montesquieu befolyása bevitt sok alkotmányba) Rousseau 
is, midőn azt mondja, hogy a törvényhozó hatalom a nép-
hez tartozik és csak hozzá tartozhat, a végrehajtó hatalom-
nak el kell választva lenni a törvényhozóitól; amaz csak a 
kormányra tartozhat, mely ekként közbenső testületté válik 
az alattvalók és a souverain között.5 

1 Contrat soc. Livre I. Chap. IV. 
2 Contrat soc. Livre II. Chap. XI. 
3 Esprit d. 1. Livre XI. Chap. V. 
4 Esprit d. 1. Livre XI. Chap- VI. 
5 Contrat soc. Livre III. Chap. I. —Rousseau erélyesen kikel 

másrészt a főhatalomnak tárgyai szerint való túlságos felosztásai ellen. 
L. Contrat. soc. Livre. II. Chap. II. 
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Részletesen foglalkozik Montesquieu az égalj befolyá-
sával. Beszél ő arról, hogy miféle befolyást gyakorol ez az 
emberek természetére, arról, hogy a törvényeknek alkalmaz-
kodni kell az égalj viszonyaihoz; arról, hogy mint befolyá-
solja az égalj az emberek bátorságát és ezzel kapcsolatban 
a szabadságot.1 De Rousseau, midőn az égalj politikai jelen-
tőségét fejtegeti, csak a Montesquieu álláspontján áll. Azt 
mondja ő, hogy a szabadság nem lévén minden égaljnak 
egyformán gyümölcse, nem is minden nép képes arra.2 Minél 
tovább gondolkozunk — folytatja ő — a Montesquieu által 
felállított ezen alapelv fölött, annál inkább átlátjuk annak 
igazságát. — Utóbbi azt mondja, hogy azon kölcsönhatásnál 
fogva, mely az égalj s az emberi természet és a szabadság 
között van, nem lehet csodálkozni azon, ha a forró égövi 
népek gyávasága majdnem mindig szolgaságba sülyeszté őket. 
míg ellenben a hideg égövi népek bátorsága szabadságban 
tartotta meg ezeket. Ennek az égalji különbözőség csak ter-
mészetes oka.3 Rousseau elismervén ez alapelvet, azt mondja, 
hogy ha a déli vidékek csupa respublicákkal volnának elbo-
rítva, az észak pedig csupa despotikus államokkal, akkor 
sem lenne kevésbbé igaz ama tétel, hogy azon befolyásnál 
fogva, melyet az égalj különfélesége gyakorol a szabadság 
feltételeire, a despotismus a forró égövi államoknak való, a 
barbárság a hideg égövieknek és a szabadság (bonne police) 
a mérsékelt égövi államoknak.4 

A természeti viszonyoknak a politikaiakra való befolyá-
sában második helyen az állam földjének mineműsége áll. 
Vizsgálván azt a befolyást, melyet a hazai földnek termé-
keny avagy terméketlen volta az államformára gyakorol, 

x Esprit d. 1. Livre XVII. Chap. I. és II. 
2 Contrat soc. Livre I. Chap. VIII. 
8 Esprit d. 1. Livre XVII. Chap. II. 
4 Contrat soc. Livre III. Chap. VIII. 
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Montesquieu arra az eredményre jut, hogy az egyeduralom 
a termékeny földű államokra illik, mert a föld termékeny-
sége természetszerűleg függőséget állapít meg, a mezei, föld-
mívelő népek sokkal jobban el lévén foglalva, semhogy valami 
nagyon féltékenyek lehetnének szabadságukra.1 Többek uralma 
ellenben a terméketlen földű államokba való. Elfogadja Rousseau 
ezt az alapelvet is és szerinte a teljesen terméketlen földű 
országok barbárok által lakatnak, kiknél minden állami rend 
ki van zárva; a közép termékenységűek szabad népek által 
(vagyis demokratiák) és az igen termékeny földű országok 
monarchikusán kormányoztatnak.2 

A természeti állapot egyenlőségéről s az ezen egyen-
lőtlenséget megszüntető, majd a törvények által ismét helyre-
állító társadalmi állapotról majd csaknem ugyanazon sza-
vakkal beszél Montesquieu, mint Rousseau, ki először említi, 
oly élesen szétválasztva a «état de nature»-t és az «état 
civil»-t. A természeti állapotban, mondja az előbbi, az embe-
rek egyenlőségben születnek, de nem tudnának abban meg-
maradni. A társadalmi állapot megfosztja őket ettől az egyen-
lőségtől és csak a törvények által lesznek ismét egyenlőkké.8 

Teljesen ez a Rousseau álláspontja is.4 

Politikai elméletüknek alapvonását tekintve sem fog-
lalhat helyet oly mértékben szembeállításuk, mintha merő-
ben ellenlábasok volnának. Montesquieu, szokták mondani, 
az okos, higgadt mérséklet, Rousseau ellenben az absolut 
ellenmondást nem tűrő theoriák embere. De ha, a mi egye-
dül helyes, Rousseau-ról összes irataiból alkotunk képet és 
nemcsak a «Contral social* egyes kiszakított helyeiből vonunk 
következtetést, el kell ismernünk, hogy nem oly élesek az 

1 Esprit d. 1. Livre XVIII. Chap. I. 
2 Contrat soc Livre III. Chap. VIII. 
3 Esprit d. 1. Livre VIII. Chap. III. 
* Emilé, Livre IV.-Contra soc. Livre I. Chap. IX. 
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ellentétek e részben is. Rousseau kikel a visszaélések ellen, 
sürgeti azok megkorrigálását, de épp ügy tanítja ő is, akár 
csak Montesquieu, a meglevő politikai viszonyok figyelembe-
vételének, a változtatásokban a körültekintésnek és óvatos-
ságnak szükségességét;1 épp oly ellenzője a szélsőségeknek, 
a nyers tömeg uralmánan, a nép anarchiájának, mely a despo-
tismusra vezet. A mint Montesquieu a Locke kétségtelen és 
az államtudomány által már tüzetesen megállapított befo-
lyása alatt áll, úgy igen sok tekintetben, mint fennebb is 
láttuk, Rousseau határozottan mint Montesquieu követője 
jelenkezik. Ámbár ő maga tiltakozott volna e befolyás im-
putálása ellen, mégis kétségtelen, hogy a «Contrat social» 
az «Esprit des lois» által nem egy tekintetben sugalmaz-
tatott. S bármennyire képződött is két elütő politikai iskola 
később a két nagy politikai író hatása alatt, bármennyire 
jött divatba a két névnek a politikai tudományban oly elütő 
jelentőséget tulajdonítani, egyik a szabadság és a constitu-
tionális monarchia, másik az egyenlőség és radikális demo-
kratia képviselője gyanánt jelöltetvén meg, mindkettőjüknél 
mégis a politikai bölcselkedésnek sok közösségével találko-
zunk, kifolyásaként a XVIII. század politikai gondolkozása és 
tanításai amaz egyetemes jellegének, mely abban állt, hogy 
ez időszak politikai elméleteinek egész összesége a szabad-
ság és emberi méltóság eszméjének megvalósítása, mint 
jegeczedési központ körül sorakozott. 

1 Considérations sur le gouvernement de Pologne. Chap. I. 

Dr. Balogh Arthur. 
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— Negyedik és befejező közlemény. — 

d) Tanulságok. 

A bemutatott nyelvtudományos anyagból azt a tanul-
ságot meríthetni, hogy ha a szemlélő valamely kapcsolat-
nak felbomlását észrevette és pedig, mint kifejtettük, saját 
hiányérzete folytán vette észre, akkor e tapasztalatát vagy 
valami külön szóval jelzi, melyet egyszerűen hozzátesz a 
kapcsolat fennálltát jelző ítélethez — s ez a chinai nyelvnek 
eljárása; vagy pedig az illető cselekvés nevének valamiképen 
való elmódosításával tudatja, hogy ezen cselekvés és alanya 
közti kapcsolatot felbomlottnak kívánja tekintetni, — és így 
tesznek az indogermán, valamint az ugor nyelvek. 

Fennebb azt láttuk, hogy az az alak. melyet az indo-
germán nyelvek a befejezett cselekvés kifejezésére használ-
nak, nem egyéb, mint a momentán ige, — illetőleg, hogy e 
nyelvek vagy momentán igéjökkel, vagy idői tekintetben 
teljesen jelentőségtelen alakokkal fejezik ki a multat, olya-
nokkal, melyekről csak képzelik, hogy multat jelentenek. Kér-
dés most, mit jelent eredetileg a momentán ige ? — Hallgas-
suk meg erre nézve Budenzütiknek meghatározását, mely. 
ha kiváltkép az ugor momentán igét tartja is szem előtt, 
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mégis, mivel tisztán psychologiai momentumokat tartalmaz, 
bátran reá érthető minden momentán igére. Budenz azt 
mondja (»Az ugor nyelvek összehasonlító alaktana* Buda-
pest, 1884. 50. lap): «Mint a frequentativ képzésnek ellen-
tétese a momentán igeképzés főértéke szerint kifejezi az 
igecselekvés egyszeriségét, és a mi ezzel rendesen vele jár, 
rövid (pillanatnyi) tartamát avagy hamaros elmúlását. 
Rövid tartamú cselekvés fogalma pedig úgy is keletkezhetik, 
hogy a nyelv az egész cselekvésnek egy részét érzi kiválóan 
fontosnak és kiemelendőnek, a milyen jelesen annak kezdete 
vagy pedig vége. Ennek alapján vonatkozik az ugor nyel-
vekben a momentán képzésű ige functiója igen közönségesen 
a cselekvés hirtelen beállására s másrészt a cselek-
vésnek eredményes végbemenetelére vagy befejezésére, vég-
érésére (különösen tekintettel annak tárgyára [objectumára], 
melynek egészleges vagy végig való affectiója vagy consumtiója 
értendő: verbum perfectivum). A cselekvés eredményességé-
vel (perfectiójával) vagy akár már annak rövid tartamával 
is szoros kapcsolatban áll, mint a momentán igeképzés 
mellékértéke, — magának a cselekvésnek nagyobb erővel 
(energiával) való végrehajtása (nyomatékossága: verbum 
intensivum). A cselekvés ^eredményes* s kivált még «gyors» 
végrehajtásához hozzáfoglalja a nyelvi észjárás még az actor 
kifejtette megfelelő, illetőleg nagyobbféle «erő» képzeletet, 
s gyakran a momentán képzőértéknek csak ez utóbbi mellék-
momentuma érezhető.* 

Azt a tényt, hogy a nyelvalkotó szellem momentán igét 
használ úgy abban az esetben, mikor valamely (bármily hosszú) 
cselekvénynek múlt voltát akarja kifejezni, mit használ akkor, 
mikor valamely intensiv módon, eredményes rövidséggel lefolyó 
jelen cselekvényt akar jellemezni: ezt a tényt bátran arra lehet 
magyaráznunk, hogy a nyelv e két dolog között, t. i. bármily 
lassú, de elmúlt— és rövid, eredményes cselekvény között va-
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lami hasonlatosságot érzett. S ezt fel lehet tételeznünk annál 
bátrabban, mivel semmi sem mutatja, hogy az egyik jelen-
tésű momentán ige más módon keletkezett volna, mint a 
másik. Itt tehát mindenesetre feltehetni, hogy eredetileg azonos 
módon való elnevezéseknek egy esetével van dolgunk, — már 
pedig azt tudjuk, hogy azonos elnevezésre hasonló apper-
ceptiók, más szóval közeli hasonlóságoknak észlelete indítja 
a nyelvalkotó elmét. 

Hogy micsoda hasonlatosság forog fenn a momentán 
ige-jelentette jelen cselekvés és az elmúlt cselekvés között, 
könnyű kitalálni. Amaz okok között, melyek az emberiséget 
a cselekvés nevének bizonyos módon való megváltoztatására 
vagyis a momentán ige megalakítására ingerelték, bizonyára 
nem utolsó helyen állott a hiányérzet, melyet az e fajta 
cselekvések magok után hagynak, s mely ezeket kiváltképen 
jellemzi. Nem valószínű ugyanis, hogy a benyomás meg-
szűnésekor beálló hiányérzetnek fokára és színezetére befo-
lyás nélkül volna az, vájjon csak pillanatig, avagy hosszabb 
időn át tartott-e maga a benyomás. Nevezetesen kell, hogy 
a felvillanó érzet és hirtelen beálló szünet, az egyéni fel-
fogó tehetségnek ez a hirtelen kizökkentése, továbbá az a 
körülmény, hogy az ilyen benyomásokra a velünk beszélő-
nek figyelmét reávonni nem lehet, mert a mely pillanatban 
magunk észrevettük, ugyanabban már el is illantak előlünk, 
— kell, mondom, hogy mindez bizonyos meglepetésszerű, 
a megijedéssel rokon lelkiállapotot, mindenesetre pedig igen 
élénk hiányérzetet idézzen elő a szemlélőben. Az átmenet 
innét könnyű. Ha a hiányérzet volt az, a mi a momentán 
benyomásoknak külön képzővel — a momentán képzővel — 
való «elnevezését* hozta létre, akkor valószínű, hogy a nyelv 
más esetekben is, vagyis a mikor a hiányérzet nincs épen 
intensiv, rövid tartósságú avagy causativ eredményű cselek-
véseknek szemléletével párosulva, szintén a maga momentán 

Athenaeum. 3 1 
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képzőjét vette igénybe. így született a mult ige, vagyis egy, 
a momentán exponenssel ellátott cselekvés-szó.1 És ez az 
okoskodás, melynek értelmében tehát a multképző tulajdon-
kép a — legkivált momentán cselekvényeknél jelentkező 
— hiányérzetnek hatása alatt keletkezett volna: ez az okos-
kodás, mondom, fennállhat akkor is, ha a nyelvtudomány-
nak idővel sikerülne bebizonyítania, hogy nem a hiány-
érzet, hanem a momentán cselekvéseknek valami más saját-
sága (teszem azt, az intensivitás, causalis eredmény) szol-
gált okúi az ily cselekvések nevének egyebektől való meg-
különböztetésére, szóval a momentán exponens kifejleszté-
sére. Mert bármelyike a momentán cselekvés tulajdonságai-
nak indította is a nyelvet a kérdéses képzőre, idővel igen 
könnyen megeshetett, hogy a beszélő ember, ki mindeme 
cselekvéseknél határozott hiányérzetet tapasztalt, azt a kép-
zőt eredeti jelentésének elfeledése után épp ama hiányérzet 
fedezőjének fogta fel és vitte át oly esetekre, a hol csakis 
hiányérzetet akar jelezni. Ilyen jelentésváltozásokra tud a 
nyelvtudomány elég példát, és ezért nem tűnik fel légből 
kapott állításnak, hogy a momentán képző, ha eredetileg 
nem volt is, de legalább idővel fejlődhetett ki <nincsen-
képző»-vé, s mint ilyen vált alkalmas eszközévé a nincsen-
ség, a perfectivitás megjelölésének. Mert más közös vonást 
momentán és mult nem-momentán cselekvések között, mint 
a mindkettőből fakadó hiányérzetet, találni alig lehet. 

Összefoglalva eddigi fejtegetéseink eredményét, követ-
kezőképen tűnik fel a múlt-ítélet kialakítására vezető egész 
tárgyi és lelki folyamat. A szemlélő észrevesz a tárgyi világ-

1 Ez a magyarázat mindenesetre mélyebben jár, mint a Bopp-é, 
ki (Ib. 515. §.) azt mondja, hogy «a reduplicatióval megnyomatékosí-
tott igegyökeret a nyelvszellem a befejezett cselekvés typusának fogja 
fel» — a nélkül, hogy megmagyarázná, miképen jut a nyelvszellem 
ilyen nehéz apperceptiónak megejtéséig. 
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ban egy bizonyos A — B kapcsolatot. Azt, a mit eddig csu-
pán egy kiadásban, mint ^4-t ismert, most új viszonyok 
között látja, összefüggést vesz észre két oly jelenség között, 
melyeket idáig egymástól elszigetelteknek kellett tartania. 
Eddig csak A-t ismert, most látja, hogy B-s (B-töl illetett) 
A is van a világon. Ez a benyomás, mint meglepetésszerű 
érzet, a beszélő szerveiben kelt reflexmozgást, mely ezen 
ítéletbe csúcsosodik ki: «A est B». «A kutya úszik*. Tegyük 
már most, hogy az A — B összeköttetés a szemlélőnek szeme 
láttára felbomlik, még pedig oly módon, hogy csak B ragad-
tatik ki érzékeinek köréből, A ellenben megmarad. Mi fog 
történni? Az, hogy a szemlélőben az eltűnt B benyomásnak 
egy képe fog felmerülni, és pedig annál biztosabban, minél 
kedvesebb volt előtte a megsemmisült A—B kapcsolat. Mos-
tani lelki állapota tehát az lesz, hogy .B-nek csak a képe, 
az utógondolata foglalkoztatja, s ebhez bizonyos vágy társul 
a reális B-nek, mint az élvezet kútforrásának visszaszerzésére. 
Lelki állapota tehát lényegesen változott, mert a hiány érzete 
fészkelte magát belé, s ezért nem csodálkozhatunk, ha a 
nyelvi nyilatkozat, melyre most magát indítottnak érzi, szin-
tén más lesz, mint az előbbeni volt; mert a nyelv lépést 
tart az érzelmekkel. Ha a mi emberünk chinai, azt fogja mon-
dani : «A—B elmegy* vagy "bevégződik*, mintha csak azt 
akarná mondani: A megmarad ugyan, de B elillanik*. A B 
szó nem többé, miként A, a szemléletnek, hanem az em-
berünk fejében visszamaradt emléknek hatása alatt van ki-
mondva. Az ige «elmegy . . . » (nem tán «el ment. . .») itt 
különben kategorikus jelenidejünek sem veendő, és az egész 
mondatnak csak az az értelme, hogy az A — B kapcsolat 
fogalmával az elmenés, bevégződés fogalma tartozik együvé. 
Ha ellenben az emberünk az indogermán népfajhoz tartozik, 
azt fogja mondani: «Az J.-hoz tartozik egy «niucsenes» B, 
olyan, milyenek az intensiv fajta B-k szoktak lenni, t. i. egy 

31* 
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érzékelhetetlen B. — A kutya az úszás cselekvényével össze-
tartozónak vétessék, de oly úszáséval, a mely bizonyos tekin-
tetben hasonlít a viUemáshoz, nyotmníáshoz, csavard?íáshoz 
stb., azaz szemlélhetetlen, mint ezek szoktak lenni. 

Csak most jutottunk oda, hogy megadhatjuk a kellő 
választ ama fent (63. és 236-ik lapon) fölvetett kérdésreT 

hogy, ha az •elmúlt* valóban nem jelent többet, mint a 
• nincsen*, illetőleg, ha áll, hogy a múlt benyomás egy-
szerűen nincsen és nem igaz, hogy visszafoly tőlünk az 
időfolyamba: miért nem használ a nyelv múlt-ítéletet 
akkor is, mikor csak azt akarja kifejezni, hogy valami nin-
csen, azaz miért nem mondja, a mikor azt akarja jelezni 
• nincs pénzem*, ezt: *volt pénzem*?— Erre a kérdésre 
mi is kérdéssel felelünk. Mi indítja az embert arra, hogy 
egyes, külső tényálladékokat registráló mondatokat ki-
mondjon? Nyilván semmi egyéb, mint az, hogy az illető 
tényálladék őt meghatja, érzékeit és lelkét érdekli. Mikor 
érzem én magamat indítottnak, azt mondani: «a kutya 
ugat?* Akkor, mikor a kutya ugatása hatással van reám. 
Ha tehát így áll a dolog a jelen idejű igével, nem állhat 
különben a múlt idejűvel sem. A ki azt mondja: •volt. 
ugatott* nyilván egy A alanynak egyáltalán tulajdonít válást, 
ugatást, vagyis összeköttetésbe hozza e két fogalmat egy-
mással. S mikor fogja magát indítottnak érezni, ezt meg-
tenni? A mikor a két fogalom, illetőleg két jelenség össze-
tartozása érzékeibe ötlik és figyelmét megragadja. És mikor 
fogja különképen mondani, hogy *vólt» • ugatott»? A mikor 
észreveszi, hogy csak oly válásról, ugatásról lehet szó, 
mely tulajdonkép nincsen, a mikor egy nincsen-es válás, 
ugatás forog fenn, nem pedig, a mikor válás és ugatás 
egyáltalán elő sem fordult. Ahhoz tehát, hogy valaki az 
• ugaío£í»-nak kimondására indíttassék, kell, hogy az •ugat* 
alkalmazásának feltételei legyenek meg nála. Kell más szóval 
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egy érzéki érzet (az ugatásnak hallása), reá való figyelem, és 
még ezenfelül egy evvel társuló hiányérzet, mely abból 
foly, hogy az említett hang egyszerre nincsen meg. A mult 
ítélet kimondására egy combinált lelki állapot szükséges, 
mely az egyszerű tagadó ítéletre vezető lelkiállapottól abban 
különbözik, hogy amott megvannak egy megfelelő másik íté-
let (t. i. a kutya ugat) kimondásának is a természetes indító 
okai, ez utóbbiban ellenben a megfelelő másik ítélet van») 
kiejtésére ily természetes indító okok hiányzanak. 

Visszapillantva a fenti fejtegetésekre, külön ki kell 
emelnünk azt a feltevésünket, a mely egyébként talán úgyis 
eléggé kidomborodik, hogy t. i. a múlt-ítéleteknél a nyelv-
szellem a praedicatis cselekvényt a hozzá fűződő szünettel 
eredetileg egy egységbe foglalja össze és mint egységet teszi 
oda az alany mellé. Az emberi elmének feltevésünk szerint 
•ott, a hol valamely cselekvénynek múlt voltát akarta jelezni, 
nem volt semmi szüksége arra az eljárásra, melyet psycholo-
giai műszóval «multba való projiciálás»-nak nevezünk; leg-
alább nem volt a momentán igével való múltjelzéseknél. Nem 
azt tűzte ki magának eredetileg feladatul, kifejezésre juttatni, 
hogy valamely kapcsolat <a múltba tartozik*, hanem valami 
merőben jelen dolgot, egy hiányérzetet keltő «nincsen-es» 
cselekvényt mond ki az alanyról. Ezt a «nincsenesség»-et 
az emberi elme eredetileg épp oly qualitativ tulajdonságnak 
veszi a cselekvényen, mint a milyen bármily más, jelenben 
szemlélhető tulajdonság. A cselekvény lehet jó, lehet rossz, 
lehet szép, lehet rút és lehet «nincsen-es». E praedicatumo-
kat eredetileg egészen párhuzamosaknak, egymás mellé állít-
hatóknak tekinti, feltevésünk szerint, s csak idővel jut oda, 
hogy e «nincsenesség»-et egy külön fogalomkör — az idő-
képzet — kiinduló pontjának tegye. 

A momentán igével történt múlt-jelzéseknek az a kora, 
melyben az emberiség az illető igét még tisztán momentán-
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nak, azaz a cselekvés eltűnt voltának jelölésére csak kölcsön-
vettnek, illetőleg alkalmasan kölcsönvehetőnek érezte: ez a 
korszak, mondom, az elme fejlődésének azt a fokát jelzi, a 
mikor még valódi múlt-kategoriánk, azaz «a múlt*-nak ma 
már közkeletű, elménkben szabatosan körvonalozott fogalma 
nem alakulhatott meg. Idővel lassankint feledésbe mehetett 
a múlt ige eredetének tudata (vagyis az, hogy «ugatott* csak 
azt teszi: «olvan mint egy nyomintás») és ez az elfeledés 
már biztos jele az önálló múlt-kategoria, e tételes fogalom 
megalakulásának. A ki a momentán igével, tehát a jelenidejű-
töl különböző igealakkal, fejezi ki az elmúlt cselekvéseket, 
a nélkül, hogy tudná, hogy evvel csak jelen praedicatumot 
mondott ki és a röpke természetűékhez hasonlónak vallotta 
a kérdéses cselekvést: az ilyen embernek szóhasználata nyil-
ván arra vall. hogy a múltnak, mint sajátságos alakú (a be-
nyomásokat a jelenből magába fogadó, elnyelő) valaminek 
a fogalma benne már meggyökeresedett. Mert ha sem jelen-
ben folyó, sem pillanatnyi cselekvényt nem jelent az ő sze-
mében a használt ige, — mi más értelemben venné, mint 
éppen kategorikus perfectum jelzésére? E fejlésfokot még az 
jellemzi, hogy a beszélő a momentán ige eredeti formáját elvál-
toztatja. azaz más alakban használja, mikor múltat, másban, 
mikor röpke eredményes cselekvényt akar vele kifejezni. Illető-
leg, fordított okoskodással: abban a korban, mikor a szó-
ban forgó igének eredeti formája mellett valamely nyelvben 
kifejlődött egy összevontabb másik forma. «perfectum ^jelen-
téssel,— már meg kellett lennie a speciális «múlt*-fogalom-
nak is az illető nyelvalkotó nép elméjében. Az exponens 
nélkül való, alapjában értelmetlen igealakoknak használata 
(1. fentebb a 377—79. lap) hasonlóképen a múlt-kategoria 
megalakúlt voltára mutat, mert az eredeti igealaknak amo-
lyan, semmiféle más értelmet sem fedező megmódosítását, 
mint a milyen az -/-hangzós személyrag a latinban (377. lap', 
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mindenesetre nem lehet másnak tulajdonítani, mint ama 
speciális múlt-tudat és érzés befolyásának, melyet ez ige-
alakok tényleg kifejeznek. 

Itt még álláspontot kell foglalnunk egy olyféle ellen-
vetéssel szemben, mely szerint azt a tényt, hogy a momen-
tán és a perfectiv ige alapjában egy és ugyanaz az indo-
germán nyelvekben, arra is lehetne magyarázni, hogy a 
perfectiv értelem volt az első, és a momentán ige nem 
egyéb, mint ebből keletkezett secundair fejlemény. E szerint 
nem úgy állana a dolog, hogy a momentán ige jelentene 
múltat is, hanem fordítva, egy eredetileg múlt-értelmű igét 
talált volna a nyelv alkalmasnak a momentán értelem-árnya-
latnak is a kifejezésére. Ez más szóval azt jelentené, hogy a 
reduplicatio, avagy egyéb, az említett igét jellemző képző 
eredeti értelme szerint kategorikus múltat jelentett, vagyis, 
hogy a nyelv-alkotó nép szellemében a múlt-kategoria már 
tisztán meg volt alakulva akkor, mikor a kérdéses redup-
licatiós alakokat kifejlesztette. Ez a nézet támaszkodhatnék 
arra, hogy nagyobb szüksége van a nyelvnek múlt-, mint-
sem momentán képzőre; mert nagyobb baj volna, ba nem 
tudnók megértetni, hogy a cselekvés nem jelennek, hanem el-
múltnak képzelendő, mint, ha csak körűlírással és nem külön 
szóalakkal tudnók kifejezni, hogy a szóban forgó cselekvés 
az erősebbek és eredményesek fajából való. A múlt-képző 
elsőrendű szükségleti czikk, a momentán inkább fényűzés. Jol 
egybevág továbbá ezzel a felfogással az a philosophiai elmé-
let, melynek értelmében a múlt-kategoria, illetőleg maga az 
egész időképzet egy eredetileg meglévő és sohasem szerzett 
ős-szemlélete az emberi elmének. 

A felhozott ellenvetésnek csak a megokolását lehet 
valóban megczáfolni, mert hogy vájjon az indogermán ős-
népnek a fejében megvolt-e a határozott múlt-kategoria akkor, 
mikor a reduplicált alakot kifejlesztette: ezt a kérdést, mint 
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positiv tények kérdését, nem a philosophálás, hanem fejlődés-
történeti adatok volnának hivatva eldönteni. Ilyeneknek híján, 
sem mellette, sem ellene nem szabad határozott állást foglalni. 
Mi is csak annyit mondunk, hogy a perfectiv igealakok kelet-
kezését és alkalmazását meg lehet érteni a nélkül, hogy fel-
tételesnők, miszerint kifejlődésükkor a kategorikus múlt-
fogalom már megalakúlt; de határozottsággal állítani, hogy 
ilyen múlt-kategoria akkor még nem fejlődött ki, légből kapott 
állítás volna. Fejtegetésünket az ellenfél a tekintetben is félre-
érti, hogy mi a momentán igének nem időbeli elsőbbségét 
hangoztattuk és azt, hogy képzője csak utólag alkalmaztatott 
volna perfectiv értelmeknek is a kifejezésére, — hanem mind-
össze azt kívántuk megértetni, hogy a szemlélőben a mo-
mentán cselekvény látása, valamint a nem-momentán esemény 
elmúlásának a szemlélete hasonló érzelmi állapotokat kelt-
hetett és épp ezért őt hasonló kifejezés-formákra is indít-
hatta. A momentán képzőnek két rendbeli alkalmazása bát-
ran egyszerre állhatott elő, és mi csak arra vetjük a hang-
súlyt, hogy az így megalakúlt perfectumok a maguk katego-
rikus értelméhez, melyben jelenleg veszszük, (a midőn egy 
határozott, a benyomásokat elnyelő «múlt»-nak, mint képzelt 
valaminek a fogalma jár velők) csak későbbi időkben, az 
időképzet kifejlődésének későbbi stádiumaiban jutottak. 

A mi a bemutatott ellenvetésnek fenti két megokolását 
illeti, mindegyikök ellen van elvi kifogásunk. Az elsőre vonat-
kozólag megjegyezzük, hogy nagy tévedésben leledzik, a ki 
azt hiszi, hogy a nyelv megalkotásakor értelmi, gyakorlati 
tekintetek voltak az irányadók. A nyelvek nem a szükség-
letek mérlegelésének nemzetgazdasági elvét követik, hanem 
igenis szeretik a *fényűzést», a «felesleges* dolgokat, még 
pedig annál jobban, minél fiatalabbak, — csak úgy. mint az 
ember. Mert a nyelv az ember érzelmeinek önkénytelen 
nyilatkozata, nem pedig a közlekedés czéljából mesterségesen 
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kigondolt «eszköz*. Az a tulajdonsága, hogy segélyével má-
sokkal meg tudjuk magunkat értetni, mit a tudomány 
hosszú időn át a nyelvalkotás czéljának tekintett, nem egyéb, 
mint önkénytelen következménye annak, hogy hasonló be-
nyomások hasonló érzelmeket, és hasonló érzelmek hasonló 
nyilatkozatokat keltenek az együttlakó emberekben. Bizonyos 
hang-egymásután kiejtésének eredeti indító oka nem az a 
szándékunk volt, hogy másvalaki megértsen bennünket, hanem 
a megnyilatkozásra tisztán amaz érzetek és érzelmek inge-
reltek, melyeknek hatása alatt állottunk. Ehhez képest mi 
fennebb azt az egyszerű érzelmet kerestük, melynek hatása 
alatt a nyelv egy ige-alak megváltoztatására (a reduplicált 
forma megalkotására) határozta magát; és az, a ki egysze-
rűbb szellemi tartalomból származtat ilyen primitiv igealakot, 
mindenesetre módszeresebben jár el, mint a ki valami össze-
tett fogalomhoz, valóságos kultur-képzethez folyamodik, mint 
a milyen a kategorikus múltnak a fogalma. — A második 
pontra vonatkozólag, melynek értelmében az időképzet «ere-
deti ős-szemlélet* csak azt jegyezzük ide, jóelőre, hogy leg-
főbb czélunk, ezt a nézetet megczáfolni. Ki fogjuk mutatni, 
hogy ilyen csodás ízű feltevések nélkül is meg lehet érteni 
úgy a világ eseményeinek objectiv egymásutánját, mint erről 
vett képzetünket (az időképzetet) és ennek mindenféle alkal-
mazását. Az időképzet nem eredetileg kész szemlélet, hanem, 
végső elemeit tekintve, tapasztalati úton szerzett és sokféle-
kép átalakított emberi fogalom, olyan mint bármely másik. 

Még egy ellenvetésnek vagyunk kitéve. Ugyanis az 
«ősszemlélet* híve a maga nézetének támogatására köny-
nyen belekapaszkodhatik abba a ténvbe, hogy az ősemberi-
ség a rövid cselekvényt más igealakkal (a momentánnal) 
jelölte meg. mint a hosszút. «Ha ugyanis a nyelv — mond-
hatja e nézet szóvivője — az idői tartósságot tüntette ki 
külön szóalakkal, vagyis indítottnak érezte magát arra, 
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hogy egy tartósság dolgában a többiektől eltérő cselekvést 
valami külön igealakkal — a momentánnal — jelöljön meg: 
nem világosan mutatja-e ez azt, hogy a nyelv megalko-
tásakor már az időmérés ismeretének és kész idő-tudatnak 
kellett meglennie az emberiségben: mert időtudat nélkül 
nincs időmérés, mérés nélkül meg nem lehet a hosszabb 
cselekvényt a rövidebbtől megkülönböztetni!* 

Ez az okoskodás rossz. A gyengéje ott van, hogy annak 
az apperceptiónak, melynek segítségével az ősember a mo-
mentán cselekvést a többiektől megkülönböztette, éppen nem 
kellett szükségkép időmérésnek lennie; sőt ez a feltevés 
egyenesen megfoghatatlanságokba visz. Ugyanis nem lehet 
megérteni, micsoda körülmény döntötte volna el az emberek 
fejében amaz időmaximumnak kiválasztását, a melynél Jiosz-
szabb cselekvényeket momentán képző nélkül, rövidebbeket 
ellenben ilyen képzövei kell megjelölni. Mi értelme van egy-
általán annak az eljárásnak, hogy valamely cselekvényt 
csak azért, mert egy pár pillanattal rövidebb ideig tart, 
már eltérő igealakkal nevezzek el ? A nyelv legelső kez-
dete korában sem szokott következetlennek lenni és meg-
okolhatatlan alakokat fejleszteni. Fel fogjuk tehát tenni, 
hogy a momentán igével elnevezett rövid cselekvény másban 
is különbözött a megfelelő nem-momentán-képzős hosszútólr 

mint tisztán időbeli tartósság dolgában. Az emberiség, mely 
nem complicált szellemi processusok eredményeihez képestr 

mint a milyen az időmérés, hanem érzetek hatása alatt 
szokta a maga elnevezéseit megteremteni, bizonyára mást 
érzett a momentán, mint a hosszabb cselekvények szemlé-
lete közben. Nem azért nevezte el amazokat másforma igé-
vel, mert «rövidebbek»-nek találta, hanem mert más lelki 
állapotba jutott, a mikor elszemlélte. A momentán cselek-
vés más qualitativ benyomással volt a szemlélő elmére, 
mint a megfelelő hosszabb, és hogy ez az elnevezéssel meg-
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örökített más benyomás együtt jár az illető cselekvésnek 
időbeli rövidebb tartósságával, arról ő, a szemlélő, nem 
tehet. Épp ezért semmi esetre sem szabad állítani, hogy 
maga ez az időbeli rövidség volna az elnevezésbe felölelve. 
A momentán folyamatnak van egynél több olyan tulajdon-
sága, melynélfogva a megfelelő hosszútól eltérő hatással 
lehetett a szemlélő emberre. Ilyen az, hogy utolérhetetlen, 
hogy kielégítő szemlélést nem enged, hogy meglepetésszerű 
érzést gerjeszt, hogy eredménynyel jár, objeclumát «teljesen 
felemészti stb. Nem szabad feledni azt sem, hogy éppen-
séggel nem csupán a rövid ideig tartó, hanem a bár hosz-
szabb, de eredményes, intensiv cselekvények is szolgálnak 
tárgyául a momentán-képzős elnevezésnek. A tény tehát az. 
hogy, ha valamely cselekvény ilyenféle, tisztán qualitativ, 
időmérés nélkül is észrevehető hatásokkal van a szemlélő 
emberre, akkor fogja ez ama cselekvénynek nevét a momen-
tán exponenssel megmódosítani. Az a körülmény, hogy ily 
hatásokkal rendesen a rövid cselekvések szoktak lenni az 
emberre, való tény ugyan, de ezt ama módosítás meg-
teremtésénél a szemlélő — feltevésünk szerint — számba 
nem vette; legalább nem okvetlenül következik, hogy vette. 
Mert ama kategorikus állítástól, hogy a momentán ige meg-
alkotásakor még nem volt tiszta, mérésre képesítő időkép-
zete az emberiségnek, a higgadt philosophálás — ismétlem — 
őrizkedni fog, mivel ilyesmit nem lehet bebizonyítani. Itt 
különben is csak azt hozzuk ki, hogy a maga nemében 
szintolv jogosult ellenvéleménynek a felhozott nyelvtény bizo-
nyítékául nem szolgálhat. 

Ama Pott-nál1 idézett esetét egy eredeti «dynamikus» 
hangváltozással képzett perfectumnak a kopt nyelvben (mely 
nyelv t. i. a múltat mindenkor mély-, a jelent pedig magas-

1 A fenti 377. lapon említett helyen. 
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hangú igegyökérrel fejezi ki) még abban az esetben sem 
vagyunk kénytelenek egy, az időképzet teljes megalakulása 
után keletkezett perfectumnak tekinteni, ha elfogadjuk a 
Pott magyarázatát, ki az említett tényt a nyelvek amaz 
általános hajlamának tnlajdonítja, hogy a «távollevőt* mély, 
a «közeiesőt* pedig magas hanggal jelöljék. Úgy látszik 
ugyanis, hogy már kész időképzetének kell lennie annak az 
embernek, ki a jelent közel-, a múltat pedig távollevőnek 
érzi. Tény azonban, hogy lehet a múltat < nem-közel »-nek 
érezni a nélkül is, hogy távolságnak, azaz bizonyos útdarab-
nak tekintenők azt, a mi e múltat tőlünk elválasztja. A ki 
a múltat, mivel világos képünk róla nincs, csupán külön-
bözőnek tekinti a közeleső tárgy benyomásától és hasonló-
nak a határozatlan körvonalú távol dolgokéhoz, s ehhez 
képest a múlt eseményt a térben messze levőnek kifejezé-
sére szolgáló exponenssel jelöli meg: az ilyen ember még 
mindig elég messze van a «spatium temporis*-nak fogal-
mától, attól, hogy az eseményeket egy idősor töltelékeinek, 
szóval úgy fogja fel, miként a rendszeres időképzetű ember.1 

Az intensiv képzőnek a perfectiv igeképzés czéljaira 
való használatára Curtiuslól is tanulunk egy példát. (Gr. 
Etym. 284. lap) Nevezetesen az ó-ír nyelv a ro-gyökérrel, 
mely «ro-mar»-ban «nimis magnus»-t jelent, perfectumot is 
fejez ki, ily alakban: «ro-char» = amavit. Megjegyzendő 
azonban, hogy Curtius ezt a «ro* alakot a latin pro, prae 
rokonának tartja és ezekkel együtt a helyi értelmű szansz-
krit pra (— előtt) gyökérre viszi vissza. E szerint a «ro-mar» 
tulajdonkép «nagy előtt (felett) nagy»-ot jelentene, a «ro-char* 
pedig azt tenné: «előtt szeret». Ebben a ro-char-bm körül-
belül valódi időérzéken alapuló — mert az «ezelőtt* fogalma 

1 A figyelmesebb olvasó nem fog ellenmondást látni ezen, és 
a 386. lapon Boppra. vonatkozó állításom között. 
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segítségével kifejezett — perfectummal van dolgunk; hacsak 
azt a kevésbbé valószínű okoskodást nem akarnók elfogadni, 
hogy a nyelv, mely a «ro-mar»-félékből intensiv képzőnek 
tanulta meg a ro képzőt, ezt szintén csak intensiv értelem-
ben tette a char elé, úgy hogy a ro-char alapjában csak 
intensivebbnek gondolt, <fokozott értelmű* (Bopp) szeretést 
jelentene. 

* 
* * 

Mind e tanulságok tanulsága csak egy : hogy a nyelvek — leg-
alább a melyeket az analógia jogos reményében itt felhoztam — 
eredetileg múltat jelentő exponenseket ítéletalakjaikon nem tudnak 
felmutatni. Minden múlt-értelem más concretebb valamit jelentő ala-
kokhoz való hozzáértés útján keletkezett, tehát secundair, azaz olyféle 
fejlemény, mint a metaphorikus értelmű szóknak e metaphorikus 
jelentése ; oly eredmény, melyért a nyelvtudományon keresztül meg-
tett rögös utunkat nincs okunk sajnálni, s mely eredményt jövendő-
beli kutatások mai valószínűségéből remélhetőleg a bizonyosságig 
fognak emelni. Ez erddménynek philosophiai becse abban áll, hogy 
— hozzáfoglalva egy későbbi (VIII. 6.) fejezetünkben foglaltakhoz — 
éles fegyverül szolgálhat a fentemlített «ős-szemlélet»-es elmélet ellen, 
mert analógiát mutatván a múltnak és a ma már senkitől sem szem-
léleti («létező>). hanem csak gondolati természetüeknek vallott áb-
stracták (bátorság, szépség, akarat stb.) elnevezése módja között e 
kettőnek természetét is rokonnak bizonyítja, s ezzel megsemmisíti az 
ó's-szemlélet»-es dogmának azt a támaszát, melyet nyerne, ha az idő-
sornak legalább egyik része szolgálna olyforma közvetlen elnevezés 
tárgyául, mint a szemlélet nevére érdemes egyéb adatok. Ha sikerül 
majd a többi ítéletalakok vizsgálata alapján a jelen és jövő sorra is 
hasonló eredményeket nyernünk, be lesz bizonyítva, hogy az idősor-
nak semelyik része, tehát maga az egész idő sem szemlélet. 

Posch Jenő. 



ESZMÉINK KELETKEZÉSE. 

A lelki élet jelenségei, változatosságuk mellett is, cso-
dálatosan összefüggnek és a lélektan éppen összetartozásuk 
terén végzi minél behatóbb büvárlatait. A legújabb irányok 
leginkább a lelki tünemények egy közös alapjának megálla-
pítására fordítják összes tevékenységüket. Az élettan törvé-
nyeiből iparkodnak a lélekbúvárok a bonyodalmasabb és 
elvontabb színezetű lelki tényeket megmagyarázni, vagy leg-
alább körülírni. Azonban még mindig áthidalhatatlannak lát-
szik azon űr, a mely az ember élettani jelenségei és a leg-
magasabb fokú szellemi élet jelenségei között tátong, s csak 
annyira jutottunk el, hogy a szoros kölcsönhatást az ember 
phvsikuma és lelki functiói között határozottan kimutatni 
sikerült. Ez a physiologicii psychologia kutatóinak az érdeme. 

Nem lehet azonban egy másik és pedig jóval régibb, 
úgynevezett spiritualista irány némi jogosultságát sem tagadni. 
Ha ezen elmélet egyes semmitmondó, metaphysikai észjárásra 
valló tételeitől el is tekintünk, sok lelki jelenségnek mégis 
egyedül nála kell keresni a legtetszetősebb magyarázatát. 
A gondolkodást, ítélést, elvonást, eszmefűzést s egyéb elvon-
tabb jellegű lelki functiókat még eddig nem sikerült oly szo-
ros vonatkozásba hozni a physiologia positiv adataival, hogy 
ezen alapon véglegesen megokolhatok legyenek. Szóval a 
merő tapasztalás, mint a melynek útján a külvilág tüneményeit 
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érzékeink segítségével felfogjuk, még nagyon merev ellentét-
ben áll a lélek önalkotta s benne megfogamzott észbeli és 
értelembeli képzetekkel. Ezen ellentét elkülönítette már a leg-
régibb időkben az egyes philosophiai álláspontokat és világ-
nézeteket. Még Locke is kénytelen volt minden empiristikus 
iránvzatossága mellett a külső érzékeken kívül egy belső 
érzéket is fölvenni. Az objectiv és subjectiv, a reális és 
ideális irányzatok még mindig diametralis ellentétben állanak 
egymással. Modern positivistáink és evolutionistáink azzal ütik 
el a dolgot, hogy lehetőség szerint kerülik a szellem maga-
sabb rendű functióinak magyarázatát; a bátrabbak hol asso-
ciativ, hol mechanikai törvényekből iparkodnak azokat ki-
hozni. Paulhan F. (La physiologie d'esprit czímü müvében) a 
lélek vagyis inkább a szellem statikájáról és dynamikájáról 
értekezik. 

A lélek és a test egymásra való kölcsönhatását ez idő 
szerint ugyan már senki sem meri kétségbe vonni; azon-
ban még mindig függőben van a szellemben megfogamzott 
és mintegy belőle kiinduló, általa mintegy kezdeményezett tény-
kedések és folyamatok kérdése. Ezeket a tapasztalatokkal 
szembeállítva, ideális lelki productumoknak szokás tekinteni. 
A lélek ezen az eszményiesség és eszmealkotás terén kifej-
tett tevékenységére nézve sok elmélet forog ugyan közkézen, 
de, ha őszinték akarunk lenni, be kell vallanunk, hogy magá-
nak az eszmealkotásnak mibenlétére nézve, ha vannak is 
elmés hypothesisek felállítva és ha egyes phvsiologistáknak 
sikerült is kizárólagos álláspontjukból a dolgot megközelíteni: 
közfelfogásban mégis mindeddig a régi, Plató felállította nézetek 
az uralkodók. A lélek ezen, mintegy teremtő képességéről, 
ezen eszmeteremtés csodás processusáról, ha írtak is eddig 
sok érdekes dolgot, mégis oly kevéssé lettek ezek elterjedve 
és a régi nézetek a közfelfogásban oly mélyen meggyökere-
sedtek, hogy nézetünk szerint alig lehet sürgősebb és idő-
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szerübb kérdés fejtegetésével előállanunk, mint az eszmealkotás 
lelki jelenségének kérdésével. 

Hogy támadnak eszméink? 
A mennyiben a modern physiologiai psychologia meg-

dönthetetlenül bebizonyította a test és lélek közti subtilis. 
kölcsönös összefüggést és visszahatást, azon reménynyel 
fogunk az eszmealkotás kérdésének fejtegetéséhez, hogy azt 
physiologiai törvényekkel megokolni, vagy legalább élettani 
tüneményekkel való kölcsönösség állapotában bemutatnunk 
sikerül. 

Az eszmealkotás physiologiai élettünetekből való meg-
fejtése annál érdekesebbnek látszik, minél bensőbb az a tudat, 
hogy az ideális világ a tapasztalatival bizonyos ellentétben 
áll. Ez ugyan a régi, Platótól átszármazott és elfogadott állás-
pont. Ezen az állásponton az eszmék — ideák — genesise 
csakis speculativ módon fejthető meg. Mindamellett az eszme 
genesisének régi magyarázata egészen objectiv felfogású volt. 
Ilyen volt mindenesetre a görög világban, jóllehet a sophisták 
individuális magyarázataiban határozottan subjectiv jelleget 
öltött. Az eszmeképzés ilyen subjectiv magyarázata bizo-
nyára közelebh hozta a kérdést a mai felfogáshoz. A sub-
jectiv álláspontról az individualitáson át — ámbár csak nap-
jainkban — átvetődött az eszmék genesisének a kérdése az 
egyén physikumának álláspontjára. 

Az ember physikuma elég alaposan át van kutatva a 
szellemi életjelenségek más kérdéseit illetőleg, főképen pedig 
a külérzékek fogékonysága s megtartási és rögzítési képes-
sége tekintetéből. A lélek magasrendű képességei és tehet-
ségei, minő a figyelem, akarat, emlékezés, öntudat, olyanok-
nak bizonyultak, mint a melyeket a központi és peripherikus 
érzési orgánumokból sok tekintetben meg lehet világítani. Az 
angol associatio, a franczia leíró és a német elemző physio-
logiai kutatások elegendő számú támpontot nyújtanak arra 
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nézve, hogy az eszmealkotás sensitiv feltételeire nézve meg-
lehetősen kiterjeszkedhessünk. Az emlékezés mibenlétét, a 
szervezeten alapuló feltételeit illetőleg sikerült tekintélyes 
számú adatot összegyűjteni, melyekből az emlékezés, ezen 
magasrendű szellemi tehetség physiologiai és az érzékeken 
alapuló feltételeit kimutatni több ízben sikerült. Röviden: érzet-
képeink s fogalmaink közmegegyezés szerint a külérzékek és 
ezek tevékenységének egyrészt az objectum, másrészt az azt 
felfogó érzet szervi processusa által megbatározott körülmé-
nyektől függnek. 

Mindenekelőtt pedig az érzés és általa létrejött érzet-
képek azok, melyek egyrészt a ható objectumtól, másrészt 
az egyed érzékeinek felfogási és megtartási képességétől függe-
nek első sorban. Ezen a helyen az egyed átlagos physikai, 
jobban mondva szervezeti constitutiója az, mely döntőleg 
befoly az érzeíképek fixirozására, megtartására és a mire az 
emlékezet fektetve van: visszaidézésére. Az objectum minden 
egyes egyedre nézve ugyanolyannak tehető fel, a mint mindig 
ugyanolyannak feltételeztetett. Fődolog tehát az egyed átlagos 
felfogási és megtartási képessége. 

Az érzés centripetál és centrifugál ingerek összetalál-
kozása közben létrejött mivoltáról ez idő szerint már minden 
tekintélyesebb physiologista psvchologus beszél. A motorikus 
és sensitiv áramok pedig különösen a német iskola mesterei-
nél algebrai és geometriai formulákban is kifejezvék. Az em-
lékezésről tudjuk, hogy az nem egyéb, mint a vegetatív és 
animális életjelenségek egyik jellemző mozzanata. Az érzet-
képek visszaidézésén múlik ugyanis az emlékezés lelki tüne-
menye. A belszervi (splanchnique), sensoriális, animális, psy-
chikus én külön-külön való csoportokban idézi vissza a már 
egyszer percipiált érzetképeket. A visszaidézés és csoporto-
sulás módja azonban egyrészt a felfogott tárgytól, de főképen 
az egyed érzékszerveinek, kivált pedig a központi érzékszer-

Atlienaeum. 32 
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veknek természetétől és egyed szerint való eltéréseitől függ 
főképen. A visszaidézés jelensége a legmeglepőbb és legálta-
lánosabb. teljes rendszerességgel megjelenő alakja: az álom-
ban megfigyelhető. Oly közönséges és mindennapi jelenség 
ez, melyet mindenki saját magán nyomról nyomra figyelem-
mel kisérhet. Az álom ugyanis majdnem törvényszerűen, de 
mégis oly változatosságban idézi fel érzetképeink nagy soka-
ságát, hogy a megjelent álomképek közti összefüggés alapját 
és törvényét csak nagyon messziről sikerült eddig is meg-
okolni. Mégis annyi biztos, hogy semmiféle lelki jelenségünk 
nem függ annyira vegetatív és sensitiv szervezetünk indivi-
duális természetétől, mint az álomképek csoportosulása, asso-
ciatiója, szóval reproductiója. Tissié Ph., Baillarger, Ball, 
Bernheim, Déchambre. Marvaud és mások igen hálás talajra 
akadtak benne, legalább a lelki tüneményeknek a test szer-
vezetétől való összefüggése magyarázatára nézve. Az álmok 
lelki jelensége oly mindennapi valami, hogy csak figyelmez-
tetni is elég egyes álmaink és álomképeink színgazdagságára, 
drámai elevenségére, lelkünket átjáró bensőségére. majd kéj-
és örömérzeteket, majd a kétségbeesés és iszony összes bor-
zadalmait keltő lefolyására. És mindez az érzetképek és pedig 
talán sok évtized előtt felfogott s már régen elfelejtett érzet-
képek sajátságos csoportosítása közben jön létre. Két dolog 
méltó figyelemre: egyik a felidézés, másik a csoportosítás. 
Mindkettőt sikerült némileg physiologiai alapon is megma-
gyarázni. Bibot Th. «Les maladies de la memoire* czímű 
müvében a legjelesebb és legújabb kutatók nyomán kimu-
tatta a felidézés feltételeit és indokait. Minden érzet egyet 
módosítván testünk protoplasmájának tagoltságán, min-
den benyomásnak megfelelő beidegzés, közönséges inger-
hatás és kicserélés útján idézi fél az appercepiált érzetképet. 
Maudsley, Bain, Paulhan s majdnem valamennyien e téren 
működők egyetértenek erre nézve. Szóval a reproductio 
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tisztán sensoriális életfolyamat, mely leginkább a központi 
szervekből kiinduló ingeráram folytán jön létre. 

A reproductióval szorosan összefügg az associatio. Az 
egymásmellettiség (contiguité) és hasonlatosság (similarité), 
melyről Bain oly behatóan értekezett, nem áll egyedül; ott 
van még a mindkettőt némileg összefoglaló összeömlési jelen-
ség és az azt magyarázó törvény (loi de fusion). a mely az 
érzetképek csoportosulásának legtetszetősebb physiologiai ma-
gyarázatát szolgáltatja, és a mely számtalan kísérlet és példa 
által, kivált Binet A. «La psychologie du raisonement» cz. 
nagybecsű müvében alaposan ki van fejtve. Érzetképeink 
akármily egyszerűek lehetnek is és bárhogyan különböznek 
is a felfogó érzék természete szerint — vannak ugyanis látási, 
hallási, tapintási stb. képek •— már a kisdedeknél, de bizo-
nyára a felsőbb állatoknál is huzamosabb ismétlődés folytán 
ragadnak és folynak össze. A kisded a mama és papa szó 
többszöri hallatára legalább is szemeivel keresi fel ezen sza-
vakkal megnevezett személyeket. Természetesen az emlékezés 
folyamata útján jön létre ezen képcsoportosítás, vagyis össze-
ömlés is. Ezen a helyen fölemlíthetni a sokszor ismételt pél-
dát, hogy egy ismert helyiségben egész sötétben is jól és 
biztosan eligazodunk, egy ismeretlenben pedig semmiképen 
sem. Itt a tapintási képek erős összetartozósága nyújtja a 
nagy tájékozottságot. Még érdekesebbé és összefüggőbbé 
teszi a képek összetartozóságát, illetve összeömlését az azok 
nyomában járó érzetek és indulatok erőssége és élénksége. 
Ismeretes a közéletben, hogy nagy felindulások közt, harag-
ban, félelemben, rögtöni és váratlan meglepetések eseteiben 
az emlék- és érzetképek villámgyorsasággal tünedeznek fel. 
Bain valóságos megigézésnek (fascination) mondja azon egyén 
állapotát, a ki egy meredek magasságból leeső embert meg-
pillant. A meghatottság, az esés érzetét a szemlélőben is föl-
kelti. A haragvó ember egészen felindul, ábrázatában elvál-

3 2 * 
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tozik a gyűlölt — ámbár távollevő — személy gondolatára. 
A felzaklatott indulatok tehát elősegítik a képek társulását, 
mint azt az idegeseknél, hysteriás nőknél, szóval kedély-
bajosoknál tapasztalhatni. 

A képcsoportosítás és azok összeömlése ekképen szo-
rosan összefügg az egyed vegetatív és animális életfolyama-
taival. Valamint az emlékezésnél a kép felidézése nem egyéb, 
mint az innervált ingeráramnak, leginkább a központból meg-
indított fölelevenedése: úgy a képek összeömlése is csak cso-
portosabban és rohamosabban fel-feltünedező megújulása az 
ily innervált ingeráramoknak. Bizonyára az egyén physikuma 
és organikus szervezete szerint nagyban eltér a képek cso-
portosításának és felidézésének a tehetsége. A phvsiologisták 
sok érdekes esetet hoznak fel, miket a legnormálisabb szer-
vezetű és legegészségesebb egyedeknél figyeltek meg. így 
Binet A. a már említett művében (101. ).), miután hossza-
sabban foglalkoznék a zootrop meglepő hatásáról még a leg-
egészségesebb egyedre is, fölemlíti Galton egyik levelezőjét, 
Henslow György tiszteletest, a ki valahányszor behunyja 
szemét, bármely tárgy világos képét látja. Érdekes az, hogy 
ezen tárgyak, ha Henslow tovább szemlélte, megváltoztatják 
alakjukat. Tanulmányozván a sorozatot, melyben a képek 
egymásra következnek, azt veszszük észre, hogy az egyikből 
a másikra való átmenet majd az egymásmellettiség, majd a 
hasonlatosság nyújtotta viszony. Egy ily kísérletnél a követ-
kező kepek jelentkeztek: egy ív — nyíl — az ívet tartó sze-
mély, a kinek csak kezei voltak láthatók, a repülő nyíl, hulló 
csillag, hópelyek, hófedett táj, egy hófedett imaház stb. (i. m. 
104., 105. L). Itt említhető egyes festőművészek példája, kik 
tiszta emlékezet után a leghívebben megfestették egy távol-
levő személy arczképét. Ezek csak egészséges, ébrenlevő 
egyének példái. Ezenfelül megemlíthetők az álombeli képek, 
a hallucinatio rögtöni vagy huzamos esetei. Mindezen esetek-
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ben az érzés animális természete, kisebb-nagyobb zavartsága 
magával hozza a képcsoportosítás kisebb-nagyobb mérvű 
abnormitását. Egy felsőmagyarországi faluban (Morva-Lieszko) 
alkalmam volt nehánv év előtt egy beteges fiút megfigyelni, 
a ki másképen egészen solid módon viselte magát, de egy 
tollpehely láttára valóságos paralytikus rohamokba esett. 
E jelenség onnan volt, hogy gyermekkorában eltaposta a 
kótlóstyúk fészkét, a miért anyja az eltaposott tyúkfiakat 
fejéhez vagdosta. Képzelhetni minő kínos, sőt ijesztő képek 
merülhettek fel a szegény fiú agyában később is egy toll-
pehely láttára. 

Mindezekben azonban csak a képeknek szervezetünkből 
és az innervatióból folyó összetartozóságáról, összeömléséről 
volt szó. Már a mi a szorosabb értelemben vett összeolva-
dást illeti, a mely közben több kép egygyé lesz, a képek 
között való viszony új oldala jön tekintetbe. Itt ugyanis nem 
annyira az egymásmellettiség, mint inkább a hasonlatosság 
révén történik a képek egygyéolvadasa. Ez az igazi fusio. 
Herbert Spencer psychologiájának egy lényeges szakaszát 
képezi a képek, homogén, differens, szóval qualitativ termé-
szetéről szóló elmélete. A német psychologok, kivált Wundt 
complexe Vorstellungen néven említi. Háromféle alakját jelöli 
meg az ily összefolyt, mintegy általános képeknek: 1. egyes 
képzetek egymással való összekapcsolása; 2. schémák, me-
lyek egyes képzetek csoportjából kiválnak; 3. általános ala-
kok, melyek az összes egyenkint való képzeteket összefog-
lalják, t. i. idő és tér. (l'hysiolog. Psychologie 665. 1) Bátran 
mondhatni, hogy a képek általánosítása — mert erről van itt 
szó — ez idő szerint egyike a legalaposabban tárgyalt psycho-
logiai thémáknak. 

A mi minket illet, kiváló súlyt fektetünk azon eltérésre, 
hogy ne mondjuk ellentétre, mely az egyenkint való érzet-
képek és az általánosítás, összefolyás által alkotott általános 
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képek között mindjárt első pillanatra föllelhető. Amazok ugyanis 
a tapasztalás termékei; ezeket mi magunk alkotjuk. De lás-
suk az ily magunk alkotta általános képek genesisének ter-
mészetét és folyamatát közelebbről. 

A képcsoportosítás indoka általánosan elfogadott bizo-
nyítékok szerint az egyszerű képek egymásmellettisége (con-
tiguité) és hasonlatossága (similarité). Ez utóbbi azonban 
kiválóan mérvadó az egységes, összefolyó, azaz általános 
képek megalkotásánál. Az érzetképek ugyanis sok tekintet-
ben hasonlatosak, qualitativ oldalukat tekintve rokonok, úgy 
hogy a Taine (l'intelligence cz. művében) kifejtette helyettesí-
tése a képeknek leginkább ezen qualitativ hasonlatosságon 
alapul. Érzetképeink ugyanis átlagosan bizonyos jellemző tulaj-
donságok szerint vésődnek be. a többi mellékkörülmények 
pedig idővel elmosódnak. A legtöbb esetben közöseknek jelent-
kező tulajdonok és jellemvonások állandóak maradnak. Richet 
K «La psychologie generale* cz. müvében az ideálról, tehát 
az általános egyedalkotta képekről szólva, szembetűnő példa 
gyanánt hozza fel a Szajna érzetképét, a melynek eszméje 
esetleges, különálló képek összefolyásából van megszerkesztve. 
Ilyen esetleges különálló képei: a Pont Neuf, a Pont des Arts, 
Pont d'Austerlitz, a Mendov, a Vernon, Rouen stb. melletti 
Szajna képei. Ezen egyes képek közös kivonata a Szajna 
általános fogalma. De ugyanezen a processuson megy végig 
bármely más általános fogalmunk, pl. a fa, az állat, a föld 
stb. általános fogalmunk. 

Magától értetődik, hogy az általános vonások ilyforma 
égygyé való összevonása az egyed emlékezőtehetségén, figyel-
mén. szóval a felidézés kisebb-nagyobb erején múlik. Azt mond-
hatjuk, hogy az egyes különváló érzetképek közötti viszony 
az, melynek átható megfigyelése: kiinduló pontja az egységes 
kép megalkotásának. Bizonyára az egyed éles megfigyelő 
tehetsége sokban előmozdítja az általános, mondhatjuk, elvont 



ESZMÉINK KELETKEZÉSE. 4 7 5 

képek megalkotását. Természetes, hogy minél általánosabb 
képet formálunk, annál inkább függ az egyéniségünk képes-
ségeitől. Minél általánosabb a kép. annál individuálisabb; 
másképen mondva: snbjectivebb eredetű. Az egyed művelt-
sége, fogalomkörének tágultsága, megfigyelésének beható ereje 
szerint különböző módon és más-más irányban létesül az 
általánosítás, sőt maga az elvonás (abstractio). A köznép 
embere, a röghöz bilincselt pór ember magát a mennyországot 
is elég durva és anyagias érzetképekből alkotja meg magá-
nak. Ezen általánosító érzetképcsoportosítás, tehát egyrészt 
az érzékelt képek mennyiségétől, másrészt az éles figyelem-
től függ, a mely az azok közötti hasonlatossági viszonyt 
kiveheti és megtarthatja. A kisdednél növekedése és szellemi 
fejlődése első éveiben az eltérő érzetképek közötti csoporto-
sítás, általánosítás, sőt maga az elvonás meglepő módon észre-
vehető. Igen sajátságos és itt különleges megjegyzésre méltó 
azon körülmény, hogy a gyermek minden különleges érzet-
képe, nála — és pedig bármely igénytelen hasonlatosság alap-
ján — általános kép is egyszersmind. A féléves vagy egyéves 
kis gyermek előtt minden ember papa. Minden nő mama. 
Idővel szűkebbre szorítja az általános vonásokat egy tárgyra 
nézve, de azokat bőven pótolja az új, megfigyelt tárgyakról 
ellesett megegyező — hasonlatossági — vonásokkal. 

Körülbelől így készülnek és támadnak a mi önállóan 
megalkotott általános képeink, melyeket, miulán jórészben 
egyéniségünk és subjectivitásunk körülményeitől függnek, már 
a régi iskola értelmében is ideáknak nevezhetünk. Az isme-
rettan körébe tartozik eldönteni, mely képet nevezhetünk csak 
általános fogalomnak, és melyet valóságos, javarészt a sub-
jectivitáson alapuló igazi eszmének. Physiologusaink, a kik 
a psychologiával is foglalkoznak, vagy csupa fogalmakról, 
vagy csupa ideákról beszélnek: legtöbbnyire azonban mind 
a kettőt összezavarják. így Ricbet K. a merő tapasztalati és 
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csak némileg általánosított fogalmakat ideáknak tartja. Vele 
a többi physiolog-psychologusok nagyobbrészt. Azonos határ-
vonalat a kettő között kiszabni az ismerettan dolga; mi itt, 
genetikus eljárásunkhoz híven, az általános képek keletkezé-
sének folyamatából akarunk a kettőnek megkülönböztetésére 
némi fényt deríteni. 

Binet, Richet, Paulhan és számosan kívülök, az ideák 
tárgyalásának kapcsán, a következtetésről (raissonnement) is 
szólnak. Igazuk van. Mert csakugyan lehetetlenség az eszme 
genesiséről csak némi alapossággal is szólani, ha a képeknek 
individualitáson alapuló általánosttását kellő figyelemre nem 
méltatjuk. Az általánosítás, melyre Wundt is annyira kiter-
jeszkedik, igaz, hogy az associatión alapul. Az eddigiekben 
legalább azt iparkodtam feltüntetni. Azonban ama subjectivebb 
színezetű általános képekre nézve, melyek nagymérvű és széles 
körre terjeszkedő qualitativ vonások összeeséséből alkotvák 
meg, és melyek az ily qualitativ viszonynak más, általános 
képeknél való elleséséből teremtetnek, nem látszik elegendő-
nek a merő contiguitáson és similaritáson alapuló associatio. 
A mi itt működik, az az assoeiatiónak legalább is egy ma-
gasabb foka. 

Az általánosított képek közötti qualitativ viszony meg-
állapítása és kiemelése mindenesetre csoportosúláson alapul; 
azonban itt már nem a merő contiguitás, sem az érzékek-
nek megfelelő külső similaritás, hanem a jellemző alap-
vonások egybevágósága az, a mi az általános képek közötti 
szoros viszonyt feltűnővé teszi. Épp azért állítjuk némi ellen-
tétbe az ítélés lelki folyamatát a közönséges tapasztalati 
érzékeléssel és úgy határozzuk meg mind a kettőt, hogy 
az ítélés az általános képek főleg qualitativ viszonyát 
veszi tekintetbe; a közönséges tapasztalati assotiatio pedig 
az érzékek közvetlen felfogásából kiinduló contiguitás 
és similaritás viszonyán alapszik. 
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Az angol associonista iskola és kivált annak leglel-
kesebb apostola Bain is részint összetett (assotiation com-
posé). részint szerkesztő csoportosításnak (ass. constructive) 
mondja az ítélést. Némelyek az ujabbak közül magát a 
következtetés ténykedését —• mint már is láttuk — hozzák 
az associatióval kapcsolatba. Paulhan ezt oly lelki tényke-
désnek mondja, mely az egyes ítéletek közti viszonyt meg-
állapítja. A francziák átlag szeretnek még magával a syllo-
gismussal is foglalkozni, Binet, Richet, maga Paulhan is az 
associatio kapcsán fejti ki a syllogismus traditionalis elmé-
letét Mi itt a középúton akarunk haladni, s nem akarván 
a következtetés és a syllogistikus formák sötét tömkelegé-
ben elveszni, de magának az associatiónak finomabb meg-
határozására és körülírására is törekedvén, annak magasabb 
fokát ítélés névvel jelöljük meg. Az elvonás, általánosítás, 
szóval eszmealkotás művelete szerintünk ítélés közben 
folyik le. De maga a sokat hánytorgatott következtetési 
operatió is nem egyeben, mint az ítélésen múlik. Egyesek 
előtt az ítélés fontos ténykedése talán veszíteni fog becsé-
ből és fontosságából, ha azt egyszerűen az eszmealkotás 
folyamatának nevezzük. Pedig, hogy nem egyéb, mint az 
associatiónak egy különleges módozata, arról meggyőződhetik 
bárki is, a ki egy ítélet eszmei fogalmait jól szemügyre veszi. 
Helyesen jegyzi meg Paulhan: «ha azt ítélem, hogy egy 
ember bűnös, egyszerűen csak azt jelentem ki, hogy azon 
eszmék, képek, melyekből ezen emberről való képzetünk 
alkotva van, feltűnő módon társulnak nálunk gonosz érzel-
mek, bűnös cselekedetek stb. eszméivel. (La physiologie 
d'esprit, 79. 1.) Ily csoportosítás közben jönnek létre és terem-
nek a legabstractabb eszmealkotásaink, úgy a társadalmi, 
mint az erkölcsi, vagy éppen a metaphysika, sőt a vallási 
•éren is. A mi fő, az az, hogy minél abstractabb térre szo-
rulunk, annál inkább érvényre jut a mi subjectivitásunk. 
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jobban mondva individualitásunk. Az eszmealkotás folya-
mata magamagát objectivisálja, a folyamat maga a pro-
ductum. 

Azonban mielőtt ebben az irányban tovább fűznők 
gondolatmenetünket, jó lesz egy kis időre megállapodni és a 
megtett útra egy visszapillantást vetni. Mindjárt az elején 
avval állottunk elő, hogy az eszmealkotás folyamatát lehe-
tőség szerint physiologiai alapon fogjuk megfejteni. Lássuk 
egy futó pillantás közben mennyire volt az lehetséges. 

Az érzetképek felidézésének élettani feltételeiről meg-
emlékeztünk. s itt csak mások és pedig szorgalmas kutatók 
beható vizsgálataira hivatkozva ismételhetjük, hogy ezen fel-
idézés sensorialis és emotionalis ingeráramok lefolyása köz-
ben jön létre; említettük a felháborodott egyedek rohamos 
s villámszerű imaginatióját. Wundt s a legtekintélyesebb 
physiol.-psychologusok azt tartják, hogy az érzetképek fel-
idézésénél és rohamos csoportosításánál a központi érzék-
szervekből indul ki az áram; a peripherikus érzékszervekig 
— tehát a külszervekig — csak az illusio, hallucinatio, vagy 
pedig igazi téboly esetében hat el. Azért is úgy különböz-
teti meg Wundt az érzékelést és az érzetkép egyszerű fel-
idézését, hogy amabban physiologiai, ebben pedig psychikus 
ingerek hozzák létre az érzetet, szóval az érzetképeket. 
A mi tovább az egyszerű associatio folyamatát illeti, a már 
említett összeömlés törvénye, vagy jelensége helyesen van 
igazi physiologiai jelenségnek, jobban mondva folyamatnak 
feltüntetve. A hallucinatiók, visiók, illusiók betegségi esetei 
csakis e mellett tanúskodnak. Bain azt mondja, hogy gon-
dolkodni annyit tesz, mint a beszédtől, vagy a cselekvéstől 
tartózkodni, a mivel azt akarja mondani, hogy a felújított 
érzetek ugyanazon érzési szervekben és ingerpályákon jön-
nek létre, mint a melyeken maga az első érzékelés jött létre. 
Itt felhozhatók azok az esetek, a hol egyesek sokat gon-
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dolván egyik-másik betegségre, végre ugyanabba bele is 
estek. Mondhatjuk, hogy az érzetkép csoportosítás physio-
logiai életfolyamat. 

Sokkal nehezebb az érzetképek általánosításánál vege-
tatív életf'olyamati nyomokat és ily fajta befolyást kimutatni. 
Tudjuk azonban, hogy ezen általánosítás, sőt minden elvonás 
nem egyéb, mint a csoportosítás egyik magasabb foka. Kimu-
tattuk, hogy az főleg a qualitativ viszony szemmeltartása 
közben érvényesül. Tehát alapjában véve a similaritáson, a 
külérzékeink által akármily durván és rudimentálisan meg-
szabott qualitativ viszonyokon alapszik. Ilyen az ítélés. Azt 
is kiemeltük, hogy mily nagy mérvben mutatható ki az 
egyedi vegetatív és animalis szervezetnek eltérő sajátsága 
éppen ily ítélés közben. Ezen egyedi eltérés, mint láttuk, 
annál inkább nyer túlsúlyt, minél elvontabb, minél általá-
nosabb eszmét teremt az egyed A qualitativ viszony meg-
jelölése közben legelső sorban az egyed kedélye s összes 
központi szerveinek vegetatív és animális dispositiója az 
irányadó. Innét, mint már ismételve láttuk, az eszme kivá-
lóan subjectiv — jobban mondva individuális — természete. 
Éppen ebből következik, hogy az elvonást és általánosí-
tást a physikum, és az azt módosító és feltételező termé-
szeti, környezetbeli, szóval a szervezeti fejlődést irányító 
körülmények nagyban befolyásolják. Egyszerű érzetképek, 
teszem a hang, vagy tapintási képek felfogására és meg-
tartására nézve majdnem egészen teljes a közmegegyezés 
a legkülönbözőbb korú, szervezetű, műveltségű egyedek közt. 
Csak az eszmealkotás és felfogás terén jut érvényre és pedig 
meglepően magas fokban a subjectivitás. Kérdés támadhat, 
és az eszme lényegét tekintve fontos tudni való, mennyiben 
van egy eszmének objectiv alapja, mennyiben felel meg neki 
a realitás? 

Ezen régóta vitatott, de mindeddig véglegesen el nem 
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döntött kérdésre e helyen csak röviden és csak hozzávetőleg 
lehet válaszolni. Mi itt nem keressük az eszméknek meg-
felelő reális objectumokat, hanem az eddigiekben is legin-
kább oda törekedtünk, hogy az eszmealkotás kíséretében 
jelentkező physiologiai élettüneményeket constatáljuk. Annyit 
bizonyára sikerült feltüntetni, hogy az elvonás, képcsoporto-
sítás szóval az eszmealkotás szervezeti és pathologiai élet-
tüneményektől függ. Mondhatjuk a legáltalánosabban: az 
eszmealkotás: az emberegyednek egy meghatározott vege-
tatív-sensorialis állapota, mely kivált a központi ideg-
szervekből bocsát ingeráramokat és legtöbb esetben, ha 
nem is a peripherikus érzésfelületeken — mint a hallu-
cinatio eseteiben — de a rokon és együvé tartozó ideg-
pályákon indít meg centrifugális ingeráramokat. Ez 
szerintünk az eszmének reális alapja. Luvs szerint a szürke 
agyállomány felülete volna a kiinduló pontja amaz ideális 
képeket teremtő ingeráramoknak. A felidézés, csoportosítás, 
általánosítás, képösszeömlés csak ilyen physiologiai élet-
folyamatok, illetve, ily folyamatoknak vétetve, nyernek reális 
jelleget. Ha még tetszetősebben, jobban mondva köznapiasab-
ban akarnók az eszmeképek realitását körülírni, már a fen-
tebbiek alapján, a hol a nagymérvű subjectivitás érvényre 
jutásáról volt szó, azt mondhatnók, hogy az eszmének rea-
litása maga az alkotó egyed. Ez a megfelelő objectuma, ez 
a reális tartalma bármily eszmének. Ennyire lehet csak az 
eszmének realitásáról, legalább a mi álláspontunkból beszélni. 

De van egy másik körülmény is, a hol a legsubjec-
tivebb lélektani állapot is objectivvé válik. A régibb iskolák 
a gondolkodás csodálatos tényét ügy magyarázták, hogy 
ennél a subjectiv elemek objectivekké s megfordítva az objec-
tivek subjectivekké lesznek. Erről azonban nem szólunk töb-
bet. Az eszmeteremtés subjectiv állapota a mint határozott 
élettani folyamatnak van fel tüntetve, úgy bizonyos positiv 
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érzékelhető jegyek és tünetek kíséretében jelentkezik. Mond-
tuk, hogy a bensőből kiinduló ingeráramok gyakran a felületi 
érzékeket is támadják. Gondolkodás közben, kivált ha a 
kedélyt megindító eszmefüzésnek engedjük át magunkat, nem-
csak hogy magokat a szavakat reproducáljuk, de a beszéd-
szerv maga is együtt, működik egyes hangzók utána mon-
dásában. Ha valami igazságtalanságra, vagy kellemetlen esetre 
gondolunk, arczunk elváltozik, arczizmaink kínosan megrán-
dulnak. De vég nélkül lehetne előszámlálni azokat a minden-
napi jelenségeket, melyeknél a belső eszmefüzés külső jelek-
ben is nyilatkozik. Ilyen a taglejtés, maga a testtartás is 
bizonyos benső hangulatnak a kinyomata. Az ilyen állandó, 
mondhatjuk jellemző jegyek szintén oda tartoznak az eszme 
reális tartalmához. Ezen jegyekben lesznek objectivekké a 
mi subjectivitásunkból folyó ideáink. Testmozdulatainkkal, 
úgynevezett pantomimiai játékokkal, ugyan sokat lehet kife-
jezni, és valamikor ez lehetett a módja, melylyel az embe-
rek benső érzeményeiket egymással közölték. Hozzájárulnak 
az utánzás mesterséges jegyei: a képírás. De a legsajátosabb, 
legkifejezőbb, szinte magából az egyéni subjectivitásból fakadó 
kifejezési mód az emberi hang. Ennek segítségül vételével 
fejlődött ki a beszéd és az írásjegyek használata, melyek 
segítségével a legelvontabb és legalanyibb jellegű eszméin-
ket is objectiváljuk, mintegy megtestesítjük. A beszéd, a 
mint ugyan egyrészt organikus folyamat, másrészt a leg-
találóbban és legkifejezőbben jelöli az eszmét. Oly mélyen 
és bensőleg össze van nőve az eszmefűzés és a beszéd 
jelensége, hogy egyesek, mint pld. Müller Miksa azt a para-
doxont állították fel, hogy nincs észtehetség beszéd és nincs 
beszéd észtehetség nélkül. Akármily általános értelemben 
veszszük a beszéd fogalmát, mégis csak a másik tétel látszik 
valószínűbbnek. Különben a szóbeli beszédnél maradván, 
mondhatjuk, hogy végtelen sok eszménk van, melyeknek 
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megfelelő szavakkal eddig nem rendelkezünk. Innét a kép-
letes mondás. Viszont vannak egyedek, a kik jobb emlékező-
tehetség mellett tengernyi phrásist elsajátítanak és folyton 
térről, időről, erőről, lényről, igazságról, tettekről, haladás-
ról, elméletről, kötelességről, törvényről, erényről, erkölcs-
ről s ezer meg ezer más themáról beszélnek, de ezeknek 
megfelelő eszmék alkotásáig még messziről sem tudnak fel-
emelkedni. Leibnitz ezt helyesen psittacismusnak nevezi. 

Az eszmék genesisének kellő méltatásához, a mint az 
az eddigiekből eléggé világosan kitűnik, az érzetképek csopor-
tosításának csodás folyamatát és az egyed külviszonyainak 
menetét kell alaposan tanulmányoznunk. Még mindig sok 
a teendő ezen a téren. Maga Richet is mintegy megakadni 
látszik ama legfelsőbb és legabstractabb eszmék megfejtési 
kísérleténél, a minő a végtelen, az Isten, az ok stb. esz-
méje. Azt mondja, hogy «nagy adag illusio kell hozzá, hogy 
egy műveletlen egyed ezeket tiszta emlékezetbeli képekből 
szerkeszthesse meg». Pedig szerintünk is csak az érzetképek 
csoportot-ításából és elvontabb képzeteink általánosításából 
állanak és állhatnak csak elő ama magasfokú elvont esz-
mék is. Más forrást nem ismerünk. Azonban nem szabad 
visszariadnunk ily magas eszméknek ezen az úton való fel-
kutatásától, illetve első kezdetük és egyszerű csoportosításból 
eredő fejlődésüknek nyomozásától. A nyelvkészlet kutatása 
sok analógiát nyújt erre nézve. Pedig az articulált hangzók-
ból álló szótő physiologiai fejlődés menetéről ez idő szerint 
senki sem kételkedik. Ama nagyon is abstract eszmék kifej-
lésének útjait legelső sorban a népek történetében kell keres-
nünk. a mint is azok ethnikai vonásaik és geographiai hely-
zetük szerint nagy az eltérés éppen ama magasrendű eszmék 
mibenlétét illetőleg. Nem hiába hangsúlyoztuk oly gyakran 
az eszme nagyfokú subjectivitását. Sőt azt is constatáltuk. 
hogy minél abstractabb az eszmekép, annál inkább előtérbe 
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lép az egyed alanyisága. Ezen alanyiságról pedig vajmi jól 
tudjuk, hogy egvedenkint is és más vegetativ és animalis 
alapokon is mily nagy mérvben módosul. Midőn az eszme 
keletkezéséről szólottunk, annak egyik forrásáról, majd hogy 
egészen megfelejtkeztünk volna, az pedig a közlés módja. 
Nemcsak egyik egyed veszen át a másiktól ilyeneket, a mi 
leginkább a nevelés és oktatás közben történik, hanem egész 
népek nagyszámú eszmeképet vesznek át egymástól. Itt tehát 
mintegy készen kapják azokat, a nélkül, hogy magok jutot-
tak volna rajok, a nélkül, hogy magok teremtették volna. 
Mikor őseink elfogadták a keresztény vallást, ezen gazdag 
eszmekészlet előbbi képzeteikkel majdnem homlokegyenest 
ellenkezett. Hogy fogadhatták tehát azokat, holott nem az 
ő eszmélődésük gyümölcsei voltak? Vagy talán a már emlí-
tett psittacismussal kellene vádolni őseinket ? 

Lehet-e idegen eszméket magunkévá tennünk ? Erre 
a kérdésre úgvhiszem már az előbbiekben meg van adva 
a felelet. Ha tudjuk, hogy az eszmét az egyedi állapot irá-
nyítja, sőt tartalommal is ellátja, elhiszszük, sőt rájövünk, 
hogy az idegen eszme befogadásánál első sorban az egyed 
subjectiv állapota dönt. Hasonló állapotok, hasonló eszme-
fűzésre késztetnek. Ezen a téren indul meg az érzetkép-
csoportosítás és ezen az uton emelkedünk fel az idegennek 
látszó eszme önerőnkből való megteremtéséhez. A közönsé-
ges oktatás nagyon is mindennapi példája ennek a csodá-
latosnak látszó processusnak. A mi egyes esetben létrejön, 
az történik gyakran és nagy dimensiókban. Tagadhatatlan, 
hogy jelen társadalmi és műveltségi állapotaink közt legtöbb 
eszme ilyen átkölcsönzés útján szokott meghonosodni, az 
is igaz, hogy egyes népektől teljesen elvitatjuk, az eszme-
teremtés erejét, ilyeneknek tartjuk pl. a keleti népeket jelen 
korban. Itt újra felvetődik ama kérdés, mit kell tartani az 
eszmék eredetiségéről P 
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Ezen kérdés azonban legjobb alkalmul szolgál arra, 
hogy ezen értekezés záradékául a felvett themával meg egy 
nagyon összefüggő kitételt megérintsünk, t. i. az eszmék 
velünk született voltát (inneité), mely a régi, de még néhány 
mostani idealista és rationalista iskoláknak nyiltan vallott 
elve volt, vagy az ma is. A scholasticismusból folytatólagosan 
kifejlődött spiritualismus legalább némely eszméink innei-
tását vallja. A merő empirismus és rideg sensualismus pedig 
éppen a legnagyobb ellentétébe csap át. A szoros értelem-
ben vett inneitás, alapjában a régi Plátóféle emlékezésbeli 
elmélettől nem különbözik és így tisztán metaphysikai théma 
lévén, positiv módszerrel nem tárgyalható. Az inneitásnak 
mintegy ellentéte gyanánt említendő azon feltevés, hogy 
eszméink magunk alkotta jelleggel bírnak {facticité). Ekké-
pen a tiszta tapasztalati képektől nem sokban, de mégis 
különböznének. Azért is physiologusaink az eszmék csak 
bizonyos osztályára merik ráfogni, hogy merően a mi alkot-
mányaink. Egyes általános eszmeformákról már nem oly 
könnyű megállapítani, hogy csupán egyszerű tapasztalati 
szerzemények-e, vagy magunkalkotta képzetalakok. Mond-
hatni, hogy úgy a psychologusok, mint a logikusok kevésbbé 
vannak tisztába, eszméink eredetére nézve. Miután ez tár-
gyunkkal bensőleg összefügg, lássuk, hogy az eddig kifej-
tettek alapján, mit lehet e tekintetben megbízhatónak állítani. 

Láttuk, hogy eszméink egyszerű tapasztalatbeli képek 
csoportosulása közben, részint folytatólagos összevetés, majd 
a képek összeömlése, leginkább pedig a már általánosított 
képzetek kivált qualitativ viszonyára alapított associatiója 
közben jönnek létre. Ezt a felsőbb fokú associatiót mi íté-
lésnek is mondtuk. Ez az eszmeteremtés menete, ezek a 
főformái. Legalább annyi bizonyos, hogy legtöbb ideánk-
ilven processus közben jön létre. Ha az így van, úgy mind 
az inneitásnak, mind a factitivitásnak kell valami alapjának 
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lennie. Fődolog, hogy a dolog formális oldalát, annak tar-
talmi foglalatától jól meg tudjuk különböztetni. Azt mondjuk, 
hogy lehet az eszmék inneitásáról beszélni, és pedig azért, 
mert valóban bennünk születnek, bennünk fogamzanak meg 
szervezetünk feltételei szerint fejlődnek ki. Ehhez nem szük-
séges, hogy lelkünk, mint valami képtár tele legyen aggatva, 
már kész, Isten tudja ki concipiálta, vagy teremtette képek-
kel, mint azt a metaphv. ikai ideologia hívei tartják. Mond-
hatjuk, hogy az eszme bennünk születik, de nem születik 
belénk. Szóval az inneitásnak ilyetén formáját bármikor 
helyben hagyhatjuk. De éppen ugyanazon indokból bátran 
azt is állíthatjuk, hogy az eszméket mi alkotjuk, hogy azok 
magunkalkotta (factices) productumok. Hiszen egyéniségünk, 
legbensőbb alanyiságunk folyományai; eszmélődési erőink 
resultatumai. Természetesen ezen factitivitást nem abban 
az értelemben kell venni, a melyben azt legtöbben veszik 
és azért oly sokan perhorrescalják, mintha mi önkényünk 
szerint, beteges phantásiánk vad csapongása közben, vagy 
bármely köznapias ötlet formájára alkotnók meg eszme-
képeinket. 

Az általunk eddig előadottakból úgy az inneitás, mint 
a factitivitás egész egyszerűen kimagyarázható. Ezen ma-
gyarázat mellett kikerüljük a metaphysika sötét rengetegét, 
de a merő empiria kopár útvesztőibe sem tévedünk könnyen 
át. Nálunk az egyed és a környezetből s öröklékenységböl 
folyó vegetatív, animalis és sensitiv dispositiók szolgálnak tám-
és kiinduló pontúi az eszmék kimagyarázásánál. Az eszmék fej-
lődésében igen könnyen észrevehető bizonyos rendszeresség, 
bizonyos rhythmikus menet. Richet maga mondja, hogy az 
ember értelmi fejlődésénél tapasztalható bizonyos ellentállha-
tatlan irányzatosság (i. m. 156 1.). Nézetünk szerint éppeti 
azért nem felel meg az eszmék tárgyalásának a merő és a 
puszta historikus módszer. Egy világtörténelem sem ölelheti 

Athenaeum. 33 
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fel összes eszmekészletünket. De a Hegel-féle metaphysikai 
rendszerezés még kevésbbé fér össze az eszmék fokozatos 
fejlődésének menetével. Sokkal inkább az emberegyed, a 
környezet, az öróklékenység folyományai, semmint hogy 
metaphysice tárgyalhatók volnának. Lévén az emberegyed 
a kiinduló pont, úgy az eszme keletkezésének mint fejlődé-
sének magyarázatánál: az eszme genesisét és processusát 
csak az anlhropologia, legfeljebb még az ethnologia kere-
tében lehet alaposan tárgyalni. 

Béljak B. Pál. 



SCHOPENHAUER ÉS A KERESZTÉNY VALLÁS. 

Motto: «Magna est vis veritatis et 
praevalebit.» 

Alig van philosoph, kit annyi méltatlan megtámadás 
és gyanúsítással illetett volna a felekezeti elfogultság, mint 
Schopenhauert, a pessimismus ezen katexohen viadorát. 

Igazak-e ezek a vádak és recriminatiók? 
Atheismussal a XVIII-dik század úttörő geniejét, a 

nagy franczia forradalom ékesszóló előhírnökét — Voltaire-t 
— is gyanúsították, s a «snvoir vivre» nagymestere, Nagy 
Frigyes benső barátja e vádra nem szóval, hanem tettel 
felelt: svájczi birtokán templomot emeltetvén Istennek e 
büszkén önérzetes felírással: «Erexit Voltaire — Deo». 

S midőn Schopenhauer philosophiájának kiinduló pontja 
s vallásunk alapdogmája között paralelt vonok: azt hiszem, 
hogy minden objectiv bírálónak el kell ismernie a kettő közötti 
szembeszökő analógiát. 

Hiszen a ki a bölcsészet történetét ismeri, az minden 
ellenvetés nélkül be fogja látni azt, hogy nem létezik philo-
sophiai rendszer, mely olyan kevés elemből volna össze-
téve, mint Schopenhaueré: miért is az egész műremek egy 
tekintetre átnézhető s egybefoglalható. Ez pedig abban leli 
magyarázatát, hogy alapgondolatai teljesen összevágok és 
egyszerűek; az igazságnak pedig egyszerűség a jele: «sim-
plex sigillum veri>. 

3 3 * 
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Rendszere e lángésznek talán legtalálóbban immanens 
dogmatismusnak volna nevezhető. Immanensnek azért, mert 
tantételei dogmatikusak ugyan, mindazáltal nem terjednek 
a tapasztalaton túl, hanem éppen azt magyarázzák meg: mi 
tulajdonképen a tapasztalat? 

A régi, Kant előtti dogmatismus ugyanis transcendens, 
a mennyiben a világ okát azon kívül keresi s az ered-
ményből, a világ kézzelfogható realitásából következtet annak 
okára; Schopenhauer ellenben az okot magában a világban 
kutatja s ott igyekszik megtalálni is. 

Más philosophiai rendszereknél a látszólagos követke-
zetesség úgy áll elő, hogy tétel tételre következik. Ehhez 
azonban a legelső kívánalom az, hogy a rendszer egész 
tartalma már magában a legfelsőbb tételben bennfoglaltas-
sák. Ennek következtében a többi, abból csak kifolyó tétel 
alig lehet egyéb, mint egyhangú, üres és unalmas, mert 
tulajdonképen csakis bővebb kifejtése és ismétlése annak, a 
mi a főtételben már kifejezést nyert. Ennek a demonstratív 
levezetésnek leginkább Wolf Keresztély volt művelője, s noha 
Spinoza is ugyanazon hajóban evez: ő legalább szellemével 
recompensálni tudott e hibáért. 

Schopenhauer tételei nem a következtetés lánczolatán 
nyugszanak, hanem közvetlenül magán a látható világon s 
a szigorú következetesség, mely benne uralkodik, nem csu-
pán a logika útján áll elő; hanem a tételeknek azon ter-
mészetszerű egybehangzásából, mely az által jelentkezik, 
hogy mindannyinak az öntudatban gyökeredző intuitív meg-
ismerés az alapja. Azért mondja ő maga is, hogy tételei-
nek harmóniája fölött — ha egyelőre nem is látszottak össz-
hangban lenni — mindig nyugodtan alhatott; mert a mely 
mértékben a tételek mind összekerültek: a consonantia is 
magától megjött. Az összetalálkozás ezen formája pedig azért 
feltétlenül biztos, mert folyton a tapasztalat ellenőrzése alatt 
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áll, ellenben az előbb emiitett levezetés, melyet egyedül a 
syllogismus hoz létre, könnyen hamisnak tűnhetik föl: ha 
ugyanis a levezetési láncznak csak egy szeme is valótlan, 
vagy hézagosan van megerősítve. 

Schopenhauer philosophiája éppen ezért széles funda-
mentummal bír, melyen minden közvetetlen s így biztos 
alapon áll, míg más rendszerek magasra felhordott tornyok-
hoz hasonlítanak: ha kidől egy oszlop, megdől az egész. 
Mindez rövid szóval úgy is kifejezhető, hogy Schopenhauer 
bölcsészete az analitikus, nem pedig a synthetikus módszer 
szerint van keresztülvezetve. 

Ezeket előrebocsátva, lássuk már most, mennyiben 
igaz azon állításunk, hogy bölcsészünknek s a keresztény 
vallásnak alapdogmái azonosak ? 

A theologia — s helyesebben a theismus — épp úgy 
mint ő, az egész mindenséget akaratkifolyásának tekinti, 
csakhogy míg nála az akarat magában a természetben műkö-
dik s az egész világ nem egyéb, mint annak testet-öltése, 
láthatósága; addig a theistáknál az akarat a világon kívül 
székel s nem közvetetlenűl, hanem közvetve, a megismerés 
segítségével jő léire. 

E közvetettség és közvetetlenség a két morálnál épp 
ily praegnansul jelentkezik. 

A theologusok ugyanis szintén kívánnak compensátiót 
a közt, a mit valaki tesz és a közt, a mit szenved; de csak 
az egyén megsemmisülése, a halál után: oda állítva őt a 
legfőbb biró elé, mely büntet és jutalmaz; Schopenhauer 
ellenben közvetetlenűl bánik el ezzel a nehéz kérdéssel is, 
azt bizonyítva, hogy a tettes és szenvedő, a lényeg és jelen-
ség, az ok és okozat egv-ugyanazon lény s mindenki arról 
ismeri meg mit érdemel, a mit szenved. (A mi, mellesleg 
mondva, a budhaismus metempsychosisának is sarkalatos 
princípiuma.) 
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A keresztény morál eredménye a vallásban a szentek 
életével van megokolva. Schopenhauernál a legfőbb askesis 
is következetesen és észszerűen van keresztülvezetve s ennek 
tudatában egy helyen azon meggyőződésének is ad kifejezést, 
hogy a vallásosság lassankénti elenyésztével előbb-utóbb az 
ő philosophiájához fog kelleni folyamodni. 

A látszólagos nagy ellentét, mely Schopenhauer és 
vallásunk morálja között fennáll, leginkább az akaratszabad-
ság theoriája körül forog. 

A vallás-erkölcs szerint ugyanis az ember teljesen szabad-
akaratú lény, a ki azt akarhatja, a mi neki tetszik s tetteiért 
ezért felelős. 

Schopenhauer szerint ellenben az akaratszabadság úgy, 
a hogy a theologia felállítja, «fából vaskarika*, mint magát 
kifejezi. Mert, ha valaki nemcsak létét, hanem lényegét is 
másnak köszöni; (a teremtőnek) akkor tetteiért nem ő, 
hanem utolsó sorban alkotója felelős: miért teremtette olyan-
nak? Mert a scholastikusok tantétele: «operari sequitur 
esse» minden kétségen kívül áll s absurdum azt követelni, 
hogy a tölgyfa baraczkot teremjen; absurdum azt, hogy az 
ember kivételt tegyen a természet törvényei alól, melyeknek 
minden egyaránt alá van vetve s így ő is; csupán azzal a 
különbséggel, hogy a reáható motívumok közül joga van 
választani: de, ha egyszer választott: akkor cselekedete épp 
oly szükségszerűleg bekövetkezik, mint mikor a meglódított 
billard-golyö tovább gördül. Azért mondja a nagy Kant, 
hogy, ha a motívum s egy bizonyos embernek jelleme isme-
retes : e két tényezőből annak az egyénnek cselekménye 
éppen olyan bizonyossággal megállapítható, mint a hold-
vagy napfogyatkozás. 

Mindazonáltal figyelemmel arra, hogy a világnak morális 
jelentőségét Schopenhauer sem tagadhatja; a felelősséget 
természetesen ő sem eliminálhatja, de ezt, nem a tettben, 
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hanem az ember essentiájában — mint magát kifejezi «intel-
ligibilis character>-ében— keresi, azt mondván: magad vagy 
önmagadnak szerzője; ha bűnös vagy, te vagy az oka, miért 
nem lettél más? 

S ez a tétele szembeállítva philosophiájának végered-
ményével, a lét megtagadásával («Die Verneinung des Wil-
lens zum Leben») felületes szemlélő előtt valóban össze-
egyeztethetetlen a szükségszerűséggel. Mint előbb emlltém 
azonban, nála a szabadság csakis a lényegnek (Dem Willen 
als Ding an sich), nem pedig az idő- és térben való látható-
ságának, a jelenségnek, az embernek tulajdona; mert az 
(a lényeg) nincs a motivatio törvényének alávetve, minek a 
szükségszerűség következménye. 

Egy eset azonban mégis előadhatja magát, midőn a 
szabadság közvetlenül a jelenségben is szemügyre vehető; 
az t. i.. midőn a szabadság a jelenségnek (az askesis legma-
gasabb fokán az élethez való akaratnak a tökéletes virginitás 
által való megtagadásában) végét veti, a mennyiben ez a 
jelenség — a test is — az okok lánczolatának egy szeme, s az 
időben, a mi puszta jelenségeket foglal magában, a megtaga-
dás után mégis tovább él: ilyképen az akarat önmagával jővén 
ellenkezésbe: megtagadja azt, a mit akar, a mit manifestál, 
a jelenséget, s a mi nem egyéb, mint önnönmagának ob-
jectitása. 

Ezen ellenmondás megfejtésének kulcsa az. hogy a jel-
lem, mely mindenkor a causalitás törvényének van alávetve, 
az élethez való akarat megtagadásánál nem az akaratból, 
hanem egy teljesen átalakult megismerésből folyik. Míg t. i. 
a megismerés felül nem emelkedik az ok és okozat tör-
vényein: addig a motívumok hatalma ellenállhatatlan; ha 
azonban (s itt lehetetlen, hogy egy pbilosophiai technicus 
terminust ne használjak) az egyén a «princípium individua-
tionis» fölé emelkedett; más szóval a tér és idő vaskapcsai 
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közül magát kiszakította, s a dolgok lényege felől megtisztult 
szemeiről lehull az irigy lepel, s azon tudat, hogy minden, 
a mi él, mozog s e látható tüneményszerű mindenségnek 
kaleidoskopszerű változatossága nem egyéb, mint maga az 
akarat az élethez: akkor az egyenes motívumok hatástala-
nokká lesznek, mert a nekik megfelelő megismerésnek egy 
más, magasztosabb foglalta el helyét. 

Éppen azért a jellem sporadice, részben meg nem vál-
tozik ugyan, mert minden egyes cselekményét a természeti 
törvényeknek megfelelő következetességgel kell végrehajtania; 
de egészben mégis átalakulhat a megismerésnek imént elő-
adott lényeges transformatiója által. 

Ez a transformatio az, a mit Asmus nagy csodálko-
zással «transcendens átváltozás»-nak nevez; ugyanaz, a mit 
a keresztény egyház, igen jellemzően, újjászületésnek, s a 
megismerést, a minek ez kifolyása: isteni kegyelemnek 
nevezi. A jellemeknek ilyen teljes átalakulása után, ha még 
oly elütök voltak is megelőzőleg a létet immár megtagadók-
nak cselekményei: mindannyian ugyanazt teszik, habár egytől-
egyig mind mást valianának, mindenik a maga dogmái és 
felfogása szerint, mint ezt a végtelen mélységű Angelus Sile-
siusnál, a mystikus Böhme Jakabnál, a budhista askétáknál 
s a mohamedán sufiknál (tehát más éghajlattal, más vallás-
sal, más neveléssel, más erkölcsökkel, más műveltséggel bírók-
nál) tapasztalhatjuk. 

Ebben az értelemben tehát a régi, kiegyenlíthetetlennek 
tartott controversia a két ellenséges tábor közt, egyik oldalon 
Priestley, Hume, Kant, Schopenhauer; a másikon az összes 
theologusok: az előbbiek összes szellemi fegyvertáruk segélyével 
azt bizonyítva, hogy akaratszabadság nincs; az utóbbiak 
pedig szenvedélyességük egész hevével azt vitatva: «de van» — 
elvégre is csaknem teljesen alaptalan, a mint hogy az ujjá-
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születés és isteni kegyelem dogmáinak is megvan a maga 
mélyértelmű jelentősége. 

így találkoznak az eszmék világában a lángész világító 
szövétnekénél a legellentétesebb utak is; így nyer megfejtést 
Malebranche mély jelentőségű mondása is: «la liberté est 
un mystére* — s igaza van. Mert éppen az, a mit a keresztény 
mystikusok újjászületés és isteni kegyelemnek neveznek: 
egyetlen, közvetetlen megnyilatkozása az akaratszabadság-
nak, a mi akkor áll elő, ha az akarat saját lényegének teljes 
megismeréséhez jut, s ebből egy olyan lelki megnyugvást 
(quietiv) merít, melynek segélyével a motívumok befolyása 
alól felszabadul, azoknak hatalma csupán azon ismeret spbará-
jába tartozván, melynek tárgyai tünemények (bloss Erschei-
nungen). 

A szabadság ilyetén nyilvánulása tehát az ember legfőbb 
kiváltsága; olyan előny, melylyel az állatvilág legértelmesebb 
fajai sem dicsekedhetnek, mert ennek föltétele az észnek ama 
tökéletes józansága, mely a jelen pillanat behatásától függet-
lenül az életnek egészét egyszerre áttekintheti. 

Az állat nem rendelkezik a szabadságnak semilyen lehető-
ségével, mert a motívumokat az abstract gondolkozás fóruma 
elé nem vezethetvén, ilyképen tulajdonképeni választási joggal 
sem bír. 

A minő szükségszerűséggel tehát a hegyről meglódult 
lavina a völgyig gurul: épp oly kényszerűséggel marczangolja 
szét az éhező fenevad, áldozatának vérbeborult testét, sej-
telme nélkül annak, hogy — miként Thyestes — önnönmagát 
szaggatja, mert a lényeg benne és martalékában ugyanaz. 

Szükségszerűség a természet birodalma; a szabadság 
az isteni kegyelemé. 

Mivel pedig, mint látni alkalmunk volt, az élethez való 
akaratnak megtagadása az ismeretből folyik; az ismeret és 
belátás azonban mindennemű kényszertől független, az akarat 
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megtagadása, a teljes szabadság sem erőszakolható ki semmi-
nemű törekvéssel, hanem az ismeretnek és akaratnak az 
ember legrejtettebb bensejében fekvő szoros viszonyából mint-
egy magától, pillanat alatt áll elő. Ezért nevezi az egyház 
ezen rejtélyes tüneményt kegyelemnek. S mivel ezen kegye-
lem következtében az embernek egész lénye alapjában átfor-
málódik, ügy hogy mindabból, a mire előbb olyan ellenáll-
hatatlan vehementiával vágyott, immár mitsem akar, s a régi 
ember helyét tényleg más ember foglalta el: lett e jelenség 
neve újjászületés. 

A természeti ember ugyanis — a mint az egyház ne-
vezi — az eredendő bűn miatt képtelen a jóra, s ha e siralom-
völgyből megváltatni óhajt: akkor meg kell tagadnia az aka-
ratot. (Schopenhauernál «Den Willen zum Leben».) A mi 
létünknek háta mögött ugyanis kell egy másik létnek lenni, 
a mit csak azon az áron nyerhetünk el, ha ennek a világ-
nak hiábavalóságaiból kivetkőzünk s mindenről végleg le-
mondunk. 

Nem az egyes embereket, mint egyéneket, hanem az 
emberiség eszméjét a maga egységében tekintve, jelképezi 
tehát a vallás a természetet, az életakaratot (Bejahung des 
Willens zum Leben) Ádámban, a kinek reánk öröklött bűne 
(más szóval közösségünk vele, a születés folytonos lánczo-
latán) mindnyájunkat a szenvedés és halál osztályosaivá tesz; 
másrészt ellenben a kegyelem, az életakarat megtagadása 
(Verneinung des Willens) a megváltás symbolumát az em-
berré lett Istenben találja, a ki minden bűnre való hajlamtól 
menten, minden életakarat nélkül, nem az életvágy meg-
nyilatkozásából, hanem a szeplőtelen szűztől születik. 

Az egyházatyák fejedelme, a lángeszű szent Ágoston 
különben maga is azt tanítja (Opus imperfectum I. 47.), 
hogy az eredendő bűn: bűn és büntetés egyúttal, mely az 
embert bölcsőjétől a sírig kíséri, forrása azonban magára az 
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első bűnösre, tehát Ádámra vezetendő vissza. Mivel azonban 
vele egyek vagyunk: az ő boldogtalan sorsában mindnyá-
junknak egyaránt osztoznunk kell. 

S valóban az eredendő bűn hittétele (Schopenhauernál 
«Die Bejahung des Willens>) és a megváltás attól (Die Ver-
neinung des Willens) azt lehet mondani: magva a keresz-
ténységnek, annyira mélyértelmű igazság, hogy hozzáhason-
lítva minden egyéb csak üres, tartalomnélküli burok. 

Mindezekből kétségtelenül kiderül, hogy Schopenhauer 
philosophiája s a kereszténységnek a maga őseredetiségében 
való felfogása teljesen azonos; azonos még akaratszabadság 
tbeoriájára vonatkozólag is; noha ez volt életében a kegye-
lemkenyéren tengődő «phi!osophasterek» állandó botrányköve, 
melyért a theologusoktól is nap-nap mellett anathémát kel-
lett zsebredugnia. 

Szent Ágoston ugyanis az egyházatyák hozzájárulásá-
val, hogy a pelagianusok törekvéseit (az alapdogmát sárba-
rántani akarni) ellensúlyozza («De servo arbitrio» czímű 
nagy müvében), azon tantételt állítja föl, hogy az akarat 
nem szabad, hanem alapjában minden rosszra hajlandó: 
cselekedeteink tehát hiányosak s vétkesek; az igazságérzet-
nek soha meg nem felelők, s így a mi üdvözít, az nem a 
tett, hanem a hit; ezen hithez pedig föltett szándékkal soha, 
csupán isteni kegyelem útján juthatunk. 

Fájdalom, hogy az evangéliumnak úgy az előbb emlí-
tett, mint mélységre ahhoz teljesen hasonló ezen őseredeti 
hitelvét (mintha szent Ágoston és Luther sohse éltek volna!) 
manapság egy obscurus felfogás, mint képtelent elveti s e 
helyett az ó-testamentomnak fődogmáját vallja magáénak, 
mely nemcsak a tudományokat, de a theologiát is merőben 
élvezhetetlenné teszi, mihelyt belekevertetik. 

Ha tehát azt tapasztaljuk, hogy a hitelvek értelmében 
vett valódi erény és az érzelmeknek minden egoismustól ment 
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tisztasága nem saját önkényünktől függ: ez, alapjában ugyanaz, 
a mit Schopenhauer tanít, hogy t. i. megfontolással, előre 
föltett szándékkal nem lehet igazán erényesnek lenni, mert 
a megfontolás a jutalomra való kilátást, tehát hideg számí-
tást involvál: a mi alapjában véve nem egyéb egoismusnál, 
s habár ezt a jutalmat nem itt, hanem csak a másvilágon 
várjuk is. 

S hogy ez a nézet helyes, azt az élet igazolja. 
Mert a mint Aristoteles aesthetikája óta soha semmi-

féle rendszabályok nem hoztak létre egyetlenegy igazi költőt 
sem : azonképen sem a theologusok, sem Kant, sem Rousseau 
morál-systemái nem, egy valóban erényest. 

És ha ilyen praescriptiókkal jobbá tehetnők az embe-
reket: ezzel politikai értelemben sok, morális tekintetben 
semmi sem volna megnyerve. 

A hit azonban, mely az egyház tanai szerint üdvözít, 
az: hogy az eredendő bűntől — mely Ádámmal való közös-
ségünk folytán a mienk is — minden személyes hozzájáru-
lásunk nélkül a Megváltó által szabadulunk. Ez azt is ma-
gában foglalja, hogy létünk eredetileg és lényegileg üdvtelen, 
s hogy annak, a ki üdvözülni akar, föl kell adnia személyét, 
meg kell tagadnia önmagát. (Verneinung des Willens). 

Luther (De Libertate Christiana) azt állítja, hogy a 
jótettek, miután az újjászületés beállott, egészen önkénytele-
nül, mint az átalakulás gyümölcsei jelentkeznek; de nem 
jutalomra való kilátás reményében, hanem önfeláldozón. 

Schopenhauernál e hit helyét a causalitás törvényei 
fölé emelkedett tiszta megismerés foglalja el, s ebből szár-
mazik először az igazságérzet, azután az önfeláldozásig menő 
emberszeretet, s végre a tökéletes lemondás, vagy az ő sza-
vaival élve: az élethez ragaszkodó akarat megtagadása. 

íme, mit a kereszténység hirdet, s a mi minden fen-
költ morálnak valódi alapja, hogy az igazságérzet s ember-
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szeretet a tulajdonképeni kardinalis erények, melyekben min-
den egyéb már benfoglaltatik, és Schopenhauer ethikájának 
alaptétele: «nominem laede; imo omnes, quantum potes, jura» 
szóról szóra ugyanaz. 

Egyúttal kiegyenlítettnek tekinthető azon látszólagos 
ellentét, mely a jellemnek az adott motivumokból kifolyó 
szükségszerű nyilvánulása közt egyrészt, s másrészt az aka-
ratnak azon szabadsága közt van, hogy önmagát megtagadva, 
a jellemet felszabadíthatja. 

Csakis a rosszakarat vagy absolut tájékozatlanság lehet 
forrása tehát azon nemtelen támadásoknak, melyeket az elő-
ítélet és elfogultság e kiváló nagy szellem ellen folytat. 

Pássfhory János. 



A HYPN0S1S LÉLEKTANA. 

A thuzséri szomorú esetet eléggé kiaknázta immár a 
sensatióhajhászat minden fogása, kiczifrázta a romantika 
képzelődése, a mi úgy a nagy közönségre, mint a dolog-
gal komolyan foglalkozni hajlandó körökre az eddig mon-
dottaknál sokkal tanulságosabb, az az idegélet rejtelmeinek 
kutatásában elért legújabb eredmények megismertetése, melyek 
legalább is jóval alábbszállítani lesznek alkalmasak azon 
csodaszerüség nimbusát, melybe a thuzséri kastélyban tör-
téntek burkolva látszanak. Nem adhatják meg mindenben 
a kulcsát a közvéleményt oly lázasan foglalkoztatott ese-
ményeknek, különösen ott, a hol a mysticismusra hajlandó 
elme azokat úgyis talán túlságosan kiszínezte, de minden 
esetre megadják a fonalat arra, hogy a gondolkozó ész egé-
szen más irányban kutassa az okokat és a jelenségeket, 
mint a hol az elfogultság látja azokat s ezzel egészségesebb 
felfogásra teremtsen utat a hypnotikus vizsgálódások terén. 

Az embernek a világra, s megfordítva a világnak az 
emberre gyakorolt titkos befolyását képező tünetek egész 
sorozatát ölelik fel a megfoghatlannak tartott jelenségeknek, 
kezdve az ásítás ragadósságától, némely ember észrevétlen 
jelenlétének félelmes vagy derítő hatásától, a varázsló vesz-
szőtől és a kutató ingától egész a betegségeknek a távol-
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ból való átruházásáig, a természetfölötti adományokig, a 
kézrátevés általi gyógyításig, a telepathiáig. Ezen jelensé-
gekhez próbálja megadni a kulcsot az úgynevezett braidiz-
mus, mely a látás és figyelem összpontosított ténye folytán 
bizonyos időn át oly sajátos physikai és psychikai tünetek 
állítólagos előidézésében áll, melyek az embert kiváltképen 
alkalmassá teszik a biomagnetikus behatások elfogadására. 
Ezt az állapotot különben a látáson kívül más érzék fölizga-
tása is előidézheti. 

Vannak tények ugyanis, melyek arra mutatnak, hogy 
a testek ellenállásának természeti törvénye a szellemi élet-
ben is figyelemmel kisérhető. Az agynak is szüksége van 
külső mozgató erőre, hogy működésbe jöjjön és képzeteket, 
fogalmakat hozzon létre. A hypnotikus álomban pl. minden 
azt mutatja, hogy a gondolkozás teljesen szünetel, míg csak 
föl nem keltik suggestió útján. Akárhányszor kérdezik a 
hvpnotisálttól: mire gondol? a felelet ez: semmire. Ez tehát 
teljes inertia állapota, melynek a hypnotisált külső helyzete 
is teljesen megfelel. Sőt Strumpel egy jobbszeme és bal-
füle kivételével teljes érzéketlenséggel sújtott egyénnél is 
tapasztalta, hogy ha érzéklő szerveit elzárták, s így a kül-
világgal való minden érintkezéstől elszigetelték, hiába igye-
kezett kezei csapkodásával akusztikai érzetet előidézni, két-
három perez múlva a mozgás megszűnt, a lélegzés és érverés 
meglassult s minden lelki élet kialudt a mély álomba merült 
beteg agyában. 

Ámde még tovább mehetünk s meg leszünk győződve 
arról, hogy a figyelemnek egy pontra nézés általi concen-
trálása is maga után vonja a gondolat inertiáját, s az 
értelmi inertia ez állapotából ered az agynak bizonyos ide-
ges vérbősége, melyet az idegerőfejlesztés és annak elfogyasz-
tása közötti egyensúlynak a lelki működés hirtelen meg-
szakadása következtében előidézett fennakadása eredményez. 
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Braid módszere e szerint az idegélet túltengését és felhal-
mozódását vonja maga után, azon lelki tétlenség következ-
tében, mely a gondolkozás ingere szük körre szorításának 
kifolyása egy egyszerű sensatio által, a melyre a gondolkozás 
rögződve van és a melybe burkolja magát. 

Tudjuk, hogy az álomélet jelenségei, az idiosynkrasia ter-
mészetes és beteges formái az emberiséget rég idő óta fog-
alkoztatták. Mihelyt aztán fölismerték e kérdések alkalmas-
ságát a tudományos tárgyalásra, ettől már nem esett messze 
egy új methodusnak is fölfedezése, hasonló állapotok előidé-
zésére. Hogy a hypnotismus, daczára annak, hogy már egy 
századdal ezelőtt ismerték, csak az utóbbi évtizedek alatt 
nyert komoly figyelembevételt, annak oka első terjesztői felü-
letes, tudománytalan módszerében rejlett. Mesmer a delejesség 
extravagans elméletével állt elő s a babonás és könnyenhivő 
párisiaknak palaczkokban árulta a delejezett vizet, mint egye-
temes panaceát, míg követői nevetséges utasításokat adtak a 
planetikus és tellurikus fluidum használatához. Deleuze például 
komolyan akarta elhitetni, hogy egy veder vizet 2—3 perez, 
egy pohár vizet pedig egy perez alatt lehet magnetizálni, ha 
• figyelemmel és eltökéltak arattaU végezzük az eljárást. Ugyan-
csak szerinte a «magnetiseur, ki varázsvesszőt használ, saját 
magáét használja és ne kölcsönözze azt másnak, nehogy 
idegen íluidumokkal teljék meg>. Mesmer különben saját állí-
tása szerint a napot is megdelejezte. 

Csak 1842-ben vetkőztette ki Braid említettük mód-
szere a kérdést meglehetős módon eddigi titokteljességéből, 
midőn kimutatta, hogy bármely erős inger alkalmas előidézni 
a hypnotikus állapotot, s hogy a kísérletező egyénisége e 
szempontból egészen jelentéktelen tényező, a legfontosabb 
factor a médium. Végre 1872 után ugyanezen tüneteket a 
franczia ideggyógyászat vonta megfigyelései körébe, mint az 
idegbántalmak különös formáit, s azóta a franczia, német, 
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angol és olasz irodalomban heves és sok tekintetben a nézete-
ket tisztázó harcz fejlett ki a hvpnotismus lényege körül. 

A mint a fentebbiekből látjuk, sok tekintetben ha nem is 
éppen találó, de jellemző az az elnevezés, melyet némelyek a 
hypnotikus állapotnak ezzel a szóval adnak, hogy figyelemgörcs 
(attention cramp). Azt mondhatnók, hogy a hypnosisban a ma-
gasabb psychikai agyközpontok rendkívül finom szerkezete el-
zárul az akarat behatása alatt. A mindennapi életben meglevő 
képzeteinknek csak egy kis része éled fel gondolkozásunkban a 
figyelem hatása alatt, mert gondolkozásunknál állandóan és 
rendszeresen kizárjuk és elszigeteljük a suggestiv képzetek 
egy-egy csoportját tudalmunkból, s csak azokat bocsátjuk be, 
melyekre szükségünk van. Ellenben az álomban már félig 
feltárul az ajtó, melyen át a képzetek egész szeszélyes con-
glomeratiója tódul be öntudatunkba. Hogy alkalmazzuk a 
hasonlatot a hypnotikus állapotra, itt maga a kísérletező 
nyomja meg az ajtó rugóját, bebocsátva rajta a maga idegen 
suggestióját, melyet az elaltatott, rendesen megosztott figyelme 
egész concentrált erejével kénytelen megragadni, mint egy 
automát, melyen a hypnotiseur ellenállhatlan suggestiói ját-
szanak. 

Tény, hogy a hypnotikus állapot előidézésére elegendő 
bármely gyors és szokatlan idegfeszültség, egy közel a szem-
hez tartott fényes gomb merő nézése, a szemöldök közötti 
tájék erős dörzsölése stb. Minden az egyén érzékenységétől 
függ, kit bármely manipulatióval lehetséges ideges álomba 
helyezni. Ha valakit gyakran hypnotizáltak már, akkor egy 
parancsszó, egy nyomatékos hang, sőt a parancsnak csak 
látszata is elég az eredmény előidézésére. Jó és alkalmas mé-
diumokat bárki hypnotizálhat. a kísérletező egyénisége csak 
az első próbáknál bír befolyással, a mennyiben határozott, 
imponáló fellépés, erős phvsikum természetesen sokkal alkal-
masabb egy érzékeny temperamentum impressionálására, mint 

Athenaeum. 34 
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egy gyönge, habozó, akarat nélküli lény. Hirtelen gyors inger, 
egy fúvás vagy rázás rögtön maga után vonja az ébredést. 

A hvpnotikus álomra hajlandósággal bírók arányszámát 
különböző észlelők nagyon eltérőleg becsülik fel; sok függ e 
tekintetben a fajtól, kortól, társadalmi osztálytól, tempera-
mentumtól stb. De átlag 10—20 százalékra lehet tenni az 
elaltathatok átlagszámát. Beaunis, a nancy-i egyetem tanára 
«Le somnambulisme provoqué* cz. művében azt állítja, hogy 
nemcsak a hypnotizálásra, hanem a hypnotikus álomra is 
mindenki alkalmas, de szintén megkülönbözteti Liegenault és 
Bernheim után közölt táblázati kimutatásaiban a somnambu-
lismus elért különböző fokait a csekélyebb álmosságtól a 
tökéletes hypnotikus álomig, mely nála is csak az esetek 
18'8°/0-ában állott be a férfiaknál, 19'4°/0-ában a nőknél. 

Bizonyosnak látszik azonban Beaunis ellenkező meg-
győződése daczára, hogy a neurotikus alkat a hypnotizál-
ható egyének sokkal nagyobb számánál fordul elő, mint a 
rendes, normális egészségi állapot, s azt is nehéz volna 
elvitatni, hogy a legrendkívülibb tünetek éppen hysterikus 
patienseknél voltak tapasztalhatók, a mi legalább is indo-
kolttá teszi, hogy a hypnotikus jelenségek egész körét az 
idegbetegségek sorába utalják. 

A hypnotismus elméleti vizsgálatánál azon két iskola 
közötti különbségre is rá kell még mutatnunk, mely egyfelől 
a Charcot által alapított párisi iskola, másfelől az úgy-
nevezett nancy-i iskola közt van, mely Bernheimot ismeri 
vezéréül. Utóbbi a hypnotisált patienseken észlelhető összes 
tüneteket egyaránt az öntudatos vagy öntudatlan suggestio 
hatásának tulajdonítja. Nála tehát az egész állapot lényegesen 
és jellemzőleg psychikai. Charcot ellenben három phasisát 
különböztette meg a hypnotismusnak, melyeknél az átmenet 
egyik állapotból a másikba physikai úton eszközöltetik, pl. 
a szemek felnyitása vagy lecsukása, vagy különböző pontokon 
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lörténő nyomás útján. E három phasis közül — azt mondja 
Charcot — a kataleptikus állapotot természetellenes mozdu-
latlanság jellemzi, mely képessé teszi a patienst arra, hogy 
a legfonákabb testállásokat öltse fel; ellenben a lethargikus 
állapot kritériumát a rendkívülivé fokozott ideg- és izom-
érzékenységben látja; végre a somnambulikus állapotot, mely 
tulajdonképen legjobban megfelel a suggestionistak által tár-
gyalt tüneteknek, a patiens lelki működéseinek automatikus 
jellegében gondolja visszatükrözöttnek. 

Psychologiai szempontból kétségkívül az utóbbi a leg-
figyelemreméltóbb állapot, mert a suggestio játékának itt 

•nyílik legszabadabb tér; itt nyilvánul az a sajátos érzékeny-
ség bizonyos ingerek iránt, mely ismét a clairvoyance-nak 
ad helyet. 

Érdemes megjegyezni, hogy a nancy-i iskola álláspont-
ját mindjobban kezdik általánosan helyesnek ismerni el. Német 
és sehweizi tudósok, kik az idevágó tünemények alapos bírá-
latába bocsátkoztak, csaknem egyértelműen Bernheim mellett 
foglalnak állást Charcot ellen, s azt hiszik, hogy utóbbit 
hysterikus patiensei idiosynkrasiái vezették félre. Tényleg 
Charcot mellett majdnem egyedül Binet és Feré maradtak 
még meg, kik közül az előbbi vizsgálódásait a tulajdonképeni 
lélektan terére is kiterjesztve, azt találta, hogy ha hvpnotizált 
egyéneknek verseket szavalt el s felébredéskor megkérdezte, 
hogy emlékeznek-e a versekre, egyikök sem emlékezett; de 
ha később egy vörös korongot tartott elébök, erről ismét 
emiékezetökbe idézett néhány verstöredéket. 

Valószínűnek látja ezek után mindenki, hogy a lelki 
folyamatoknál az érzéklés functiöja hasonlatos a physikai 
erőkhöz a vegyi összetételeknél, azaz: molecularis mozgató 
erőt közvetítve az agygyal, mozgásba hozza az értelem in-
ertiáját s lehetővé teszi a gondolkodás tüneményét. De vala-
mint egy test nem maradhat folyton mozgásban, úgy az 

34* 
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öntudat állapota is, erőátváltozás lévén, mihelyt elfogyasz-
totta az erő kezdő mennyiségét: eltűnik. 

Tudjuk, hogy mindennemű képzet- és eszmetársításnak 
kezdőpontja valamely sensatio. Nem érezhetünk tetszésünk 
szerint újra valamely elmúlt örömet vagy fájdalmat; de oly 
helyek látása, melyeken ez érzéseket tapasztaltuk, újra föl-
támaszthatja azokat akaratunk ellenére is. Egy ellenség iránt 
táplált haragunk, ki megbántott, idővel lecsillapul; de ha 
oly emberrel találkozunk, ki ahhoz hasonlít, önkéntelen ellen-
szenv támad bennünk ez utóbbi iránt is. Még jelesebben 
fejezi ezt ki Maudsley, midőn azt írja, hogy ha arc.zkifeje-
zésünkkel ingerültséget, csodálkozást vagy más kedélyindu- * 
latot akarunk kifejezni, az indulat maga is fölébred lelkünk-
ben, s nehéz lenne e pillanatban más felindulást éreznünk, 
mint azt, melyet arczunk kifejez. Ez az úgynevezett test-
kifejezés által való suggestio. melyre Braid hívta föl elő-
ször a figyelmet. 

Ugyanígy áll a dolog a gondolatokkal is; ezeket is 
utolsó elemzésben mindig érzéki behatások ébresztik fel. Ha 
elhaladunk egy táj előtt, melyen bizonyos eszme villant 
volt meg agyunkban, úgy sokszor az eszmére is vissza-
emlékezünk. Ha ujjainkkal érintjük a bogot, melyet zseb-
kendőnkön kötöttünk, eszünkbe ötlik az, a mit akkor gon-
doltunk, mikor a csomót kötöttük. 

Hogyan történik mindez? A feleletet Münsterbergnek 
egy érdekes elmélete ekkép magyarázza. Valahányszor az 
agy két idegcsomója egyszerre érintetik, valószínű, hogy a 
két pont közt kapcsolat jő létre, melyen át a két inger — 
melyek lényegileg csak moleculáris mozgások — egymást 
ellensúlyozni igyekszik. Ha azután a két csomó egyike újból 
ingerlésbe jő, a moleculáris mozgás árama tovább terjesz-
kedik a régi összeköttetési úton, mint a legcsekélyebb ellent-
állás irányában. 
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A tünemények ezen kategóriáján alapszik már most 
a kifejezett suggestio, az ideoplastia. Egyéniségünk minden 
alkatelemeiben, úgy a lelkiekben, mint a szervezetiekben, 
impressionálható, azaz módosítható. Különböző physikai im-
pressiók hatnak ránk, és pedig minden physikai impressio, 
vonatkozzék bár akár az állati, akár a szerves életre, lelki 
impressíóval pótolható. 

És hogyan helyettesítheti a lelki impressio a physikait ? 
Íme a válasz. Minden életműködés impulsusát egy eredeti 
mozgató idegtől nyeri, melynek székhelye egy külön ideg-
központ, mely az idegek által érintkezik azon különböző 
erőkkel, melyekkel viszonyban áll. Ezt az idegszervet egy 
differentiator szerv egészíti ki, mely védi a rendellenes befo-
lyások ellen s megkönnyíti a rendes modificator hozzáfér-
hetését. így a szem a látás differentiatora. Ebből következik 
hogy minden erő. mely képes egy életműködés idegszervét 
impressionálni, már ezáltal ezen életműködés specifikus füg-
gelékévé válik. Érthető tehát, hogy egy oly organoleptikus 
erő, mely elég hajlékony és finom volna, hogy akaratunkhoz 
alkalmazkodjék, s a nélkül, hogy a védőszerveket sértené, 
minden elérni óhajtott módosítást létre tudna hozni s követ-
kezéskép kipótolni bármely speciális erő hiányát — valósá-
gos panacea volna. Ilyen erő már most a psychikai impressio. 
mely képes a physikai impressiókat pótolni. 

Példának okáért az ízes testek hatása a szájra ugyan-
egy időben egy vegetatív rendű és egy psychikai rendű módo-
sítást hajt végre; amaz a nyálképzés, emez az íz érzete. 
A kifejtett elmélet szerint az ízességnek oly impressiója. 
mely közvetlenül a lélekre hatna, minden ízes test közbe-
jötte nélkül, a nyálka elválasztó működése felébresztésével 
járna. S tényleg ez is történik; a gastronom számos eset-
ben tapasztalja, ha lelkében elképzeli egy menu gyönyöreit, 
hogy «a nyál a szájába gyűl». Csakhogy arra nézve, hogy 



5 0 6 A HYPNOSIS LÉLEKTANA. 506 

a psychikai impressio pótolhassa a normális physikai impressiótT 

hogy teljes erővel hathasson a megfelelő szervre, egy különös 
hajlandóság szükséges, mely kivételes esetekben maga is elő-
fordul ; legtöbbször azonban a Braid-féle eljárással mester-
ségesen idézhető elő. 

Újabban egy dán és egy amerikai tudós: Lang és 
W. James is behatóan foglalkozott e kérdésekkel s egé-
szen azonos eredményekre jutott. A nézetek e különös egye-
zése adja meg értékét elméleteiknek is. Mindkettő előtt az 
objectiv érzéki jelenségek, melyek az érzeteket kísérik nem 
csupán kifejezései, következményei ezeknek, mint addig hit-
ték, sőt ellenkezőleg, alkotó elemei, ha ugyan nem okai. 
Vegyük el ezeket s az érzés eltűnik, s nem marad egyéb, 
mint a puszta fogalom, a nyers észrevétel. Az érzet csupán 
retlexe, visszaverődése az öntudatban a vele kapcsolatos 
összes belső és külső jelenségeknek. 

Ez a W. James álláspontja, ki lényegesen psycho-
logiai alapra helyezkedett. Lang igyekezett ez álláspontnak 
physiologikusabb támaszpontot nyújtani, kimutatván, hogy az 
érzeteket alkotó tünemények kétrendbeliek: vasomotorok és 
motorok. Szerinte az előbbiek a lényegesek s azért theo-
riája vaso-motor theoria neve alatt vált ismertté. 

Ez a tan meglepő megoldásra juttatja a pathologiai 
tények nagy számát, melyeket különben nehéz volna érteni 
a hvpnosisnál, a hysterikusoknál, melancholikusoknál, hypo-
chondráknál s a lelki betegségek más nemeinél, hol az 
érzetiség nagy szerepet játszik, s ezért a franczia Sollier 
kísérleti úton akart meggyőződni helyességéről, mely czélra 
egy csaknem teljesen paralytikus beteget használt. 

«Midőn a külső bőrérzéklést elnyomjuk — mondja Sollier. 
kinek kísérleteiről e folyóirat más helyén már múltkor megem-
lékeztünk — a patiens bizonyos hidegséget érez.» «Olyan hideget 
érzek mindenütt egyszerre — nyilatkoztatta ki Sollier betege — 
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mintha az ujjaim meg volnának fagyva*. Ugyanekkor cons-
tatálható, hogy a bőrérzéklés elnyomása maga után vonja 
a mozdulatok teljes kizárását. Egy beteg, kire Sollier hivat-
kozik, absolut érzéketlenség állapotára ébredvén, nem moz-
dult, megmaradt eredeti helyzetében, a nélkül, hogy szemeit 
vagy fejét forgatta volna. Nem tudta, hogy ül-e vagy áll? 
«Ülnöm kell — úgymond — mert ülve voltam, mikor elal-
tatott. De hol vannak tagjaim? szeretném látni*. 

A bőrérzéketlenség ezen állapota tehát, mely teljes 
mértékben előidézhető hypnosis által, a mozdulatok föltétlen 
kimaradását, a tökéletes kataleptikus állapotot vonja maga 
után, úgy az ébredésnél, mint a hypnosis alatt. 

Még érdekesebb világot vet a kérdésre a belső érzék-
lés elnyomása. «Mit érez?* — kérdi Sollier patiensét, miután 
megfosztotta belső érzéklésétől. «Mintha egy hajón elalud-
tam volna. Mintha a szívem fájna; azután nem gondolok 
többet vele. Mindegy.* — «És sajnálja-e. ha végeszakad?* 
• Egyre megy. Csakhogy az ember sem boldog, sem boldog-
talan nem lehet. Annyi, mintha egy növény volna.* 

Egy más objectum felvilágosításaiból, ki szintén tel-
jesen érzéketlenné volt téve belső és bőrérzéklésében, Sollier 
a következő tapasztalatokat közli: «Ugy jő, mintha az ember 
beteg volna; az ember elhidegül, nem érez semmit. Még 
nyelvemet sem éreztem és fáradságomba került önnek felelni. 
Nem éreztem fejemet többé. A mit mondott, az megütötte 
füleimet, de nem hatolt fejembe. Ha nem beszélt, mitsem 
éreztem többé és nem gondoltam semmire. Nem is éreztem, 
hogy élek.* Máskor meg ezeket mondotta: *Nem tudom 
már. lélekzem-e még? én nem érzem. Úgy jő, mintha meg 
volnék halva, pedig nem vagyok meghalva, mert hallom 
beszélni.* 

Lássuk már most Sollier nyomán, mi történik az 
indulatok tekintetében, ha minden érzéklést elnyomunk. 
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A beteg mély és érzéketlen hypnosisba merül, mely-
ben a kisérlettevő graphikai fölvételt csinál lélekzetvételéről. 
Egyszerre tudtára adja, hogy apja meghalt. 

Tagjai nem mozdulnak, de mély belégzést vesz, mely 
a diagrammában nagy kitérést mutat a légzési vonalnál, 
hogy pár perez múlva ismét fölvegye rendes hullámzását. 

• Mit érzett, mikor atyja haláláról értesítettem?* — 
kérdezi most Sollier a patienst. •Gyomromban, de különö-
sen fejemben élénk lökést éreztem. Mint mikor valaki egy 
bútordarabba ütődik.* — «S mikor elmúlt ez a benyomás, 
gondolt-e még atyja halálára ?* •Nem, nem gondoltam többé 
rá.* — • Tudja-e, hogy ha az ember rossz újságot hall, gyötrő 
fájdalmat érez? Mit érzett hát?* • Semmit; hiszen maga-
mat sem éreztem.* — «De az a lökés, melyet fejében és 
gyomrában érzett, milyen fájdalom volt: lelki vagy testi?* 
• Csak testi fájdalmat éreztem, de lelkit nem; hiszen mon-
dom, hogy nem tudtam magamról.* — «És mikor tudtára 
adtam, hogy a hír nem igaz, mit érezett?* •Kissé össze-
szorult a torkom, mint mikor valaki a nevetést vissza-
tartja. * 

Ugyanezt a kísérletet megtette Sollier akként, hogv 
kellemes érzést igyekezett a betegben felkölteni, teljes érzé-
ketlenség állapotában. Közölte vele, hogy egy sorsjegyével 
100,000 frankot nyert. Gégéje kissé összehúzódott, mintha 
nevetés erőszakolná és mosoly derítette ábrázatát. A dia-
gramma vonala erős, de kevésbbé magas és hirtelen hullám-
zásokat mutatott, mint előbb. 

Fölébresztve a következőkben adott felvilágosítást álla-
potáról: • Nevethetnékem jött, de örömet nem éreztem, sem 
semmi kellemest.* — •Miért?* «Mert nem gondolkoztam, nem 
tudtam, hogy kellemes-e az, s így nem éreztem.* — •Végre 
is. mit érzett a kellemes vagy fájdalmas hírek hallatára?* 
«A kellemetlen dolgok igen gyors rázkódást okoztak, a 
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kellemesek úgy érkeztek fejembe, mint a hang a telephonon, 
csakhogy a benyomás még rövidebb volt. Nem tudom, hogy 
magyarázzam meg. Ha szomorú dolgot közöl, az jobban 
megráz; mintha nagyobb lyukat ütne fejemen, mint a kel-
lemesek.* 

A mondottakból valószínű, hogy a hypnotikus suggestio 
sem egyéb, mint a physikai impressióknak lelki impres-
siókkal való helyettesítése, oly módon, hogy ezek a meg-
felelő érzéki sensatiókat maguk közvetlenül ébreszszék fel, 
a velők kapcsolatos eszmékkel együtt, részleges érzéketlen-
ség állapotában. Sollier fentebb ismertetett experimentumai 
fényesen bizonyítják, hogy kedélyhangulatok nem léteznek 
azok megfelelő objectiv érzéki jelenségei nélkül; a hypnoti-
kus álomban, mely a külső érzéklés elnyomásával jár, tehát 
a lélek visszafelé teszi meg ugyanazt az útat, melyet éber 
állapotban az érzéki behatásokról a kedély emotióiig termé-
szetes fokozaton át megtesz. A többi nem egyéb, mint az 
emlékezet által fölidézett képzeteknek öntudatlan játéka az 
értelmi inertia törvényei szerint s a legkisebb ellenállás 
irányában. Ez lehet magyarázata annak a tüzetes latin nyelvű 
kórismének is, melyet a thuzséri médium hypnotiseurje kér-
désére adott. Egyáltalán nincs kizárva, hogy a szerencsét-
len áldozat az «oedema pulmonum suffocativum* kifejezést 
olvashatta valaha valamely orvosi könyvben; utóbb aztán 
elfeledte, s csak a suggestio folytán keletkezett sensatio által 
előidézett képzet- vagy eszmetársítás hozta vissza újra emlé-
kezetébe. 

Franczia enthusiastái az új tudománynak fölemlítik mint 
tapasztalatilag igazolható tényt, hogy ha valakin fogott az 
egyik kar bénultságára irányzott suggestio, akkor a másik 
karra alkalmazott delej eltünteti a bénultságot az előbbi kar-
ról s átviszi a másikra. Sőt olyanok, a kik a kísérletet utána 
csinálták, odáig mennek, hogy komolyan állítják, mikép elég, 
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ha a patiens csupán hiszi a delej ottlétét. De semmi sem 
bizonyítja jobban a suggestio szerepét ily irányú mutatvá-
nyoknál is, mint az a közlők által is elismert tény, hogy egy 
egyénnél, kinél a kísérlet eleinte nem sikerült, éppen a mu-
tatvány más által való véghezvitelének látása tette lehetővé, 
hogy a próbát másnap maga is eredménynyel ismételje. 

Bourru és Burot egy más esetre irányozzák újból a 
figyelmet, mely szerint némely egyéneknél egy bizonyos folya-
dékot tartalmazó, légmentesen elzárt üvegcse közeltartása is 
— legyen bár a folyadék természete úgy a patiens, mint a 
kísérletező előtt ismeretlen —• az azon folyadék erős adago-
lásával járó összes tüneteket képes előidézni. Bármennyire 
hihetetlenül hangozzék ez is, lehet, hogy a szaglás hyper-
aesthesiájában leli magyarázatát, párosulva az öntudatlan 
suggestio rendkívül finom tüneteivel. Hogy belőle egy új psy-
chikai érzék létezésére következtethessünk, arra csak hosszas 
és mélyreható vizsgálat jogosíthatna fel. 

Mindenesetre elfogadható már is annyi, hogy a hypno-
tikus állapot felcsigázza az érzéki működést s az érzéki erők-
nek ez a felcsigázása, karöltve a hysterikus temperamentumú 
egyének természetes ravaszságával és megtéveszteni akarásá-
val, egészen elegendő sok megfejtbetlennek tartott jelenség 
magyarázatára, a nélkül, hogy távolabbi okokat volna szük-
ség keresnünk. De a tévedés legfontosabb factora ily kísér-
leteknél éppen az óhajtott eredmény suggestiója. A kifejezés 
talán nem egészen szabatos, de értjük alatia a kérdéseknek 
hangját, az óhajtott eredmény bekövetkezése feletti elégültség 
kimutatását, a jelentős hallgatást bizonyos kritikus momentu-
mokban és számos más ily, alig feltűnő indiciumot. 

Igaz azonban, hogy tudományos szempontból már maga 
az érzéki élet ily rendkívüli fogékonyságának földerítése el 
nem vitatható becscsel bír. Mert mutatja az észrevétel psy-
chikai mechanismusának ellenőrző szerepét a physikai mecha-
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nismus fölött, mutatja a lélek rendkívüli hatalmát oly önkén-
telen folyamatok felett is, mint a táplálkozás, vérkeringés sth. 
tekintettel az érzéketlenség előidézésére, a fájdalom eltünte-
tése módjaira. S ebben áll a kérdés valóban tudományos 
alapja, mely a gyógytudomány czéljaira nézve a legfényesebb 
sikerrel aknázható ki. 

Ez az ága a kérdésnek természetszerűleg átvezet a 
hvpnotizálás büntetőjogi oldalára s annak büntető beszámítás 
alá eső veszélyére is. Ha az úgynevezett «post-hypnotikus» 
suggestio lehetővé teszi, hogy egy elaltatott egyén a felébre-
dése utánra suggerált bizonyos cselekményt tényleg végre is 
hajtsa, még ha az büntetendő lenne is — a mint ez a lehető-
ség valóban bizonyítottnak vehető — akkor kettős felelősség-
gel kell tisztába jönnünk jogilag: előszóra suggerált médium 
cselekményének beszámíthatását és azután a büntetendő cse-
lekményre suggestio útján közvetve felbujtó felelősségét ille-
tőleg. Származhatik az utóbbi gondatlanságból is. A nagy 
közönség sokkal türelmetlenebb kísérleteinek közvetlen ered-
ményei iránt és sokkal kevésbbé képes a tudományos ön-
megtartóztatásra. mint a szakember. A charlataneria mindig 
nyomában jár az új fölfedezéseknek. Ez vitte rá Mesmert, 
hogy rögtön az állati magnetismus fölfedezése után. annak 
vívmányait vásárra hurczolja és közönséges kuruzsolásokra 
értékesítse; ez fogja ösztönözni tán a phrenologust is. hogy 
mihelyt meggyőződik arról, hogy az agy különböző idegcsomói 
különböző tulajdonságoknak felelnek meg, boltot nyisson, hol jó 
pénzért mindenféle agydudorodásnak alángelműség vagy vitéz-
ség góczaivá való gyors és jutányos átalakítására vállalkozzék. 

Legelső sorban tehát a törvényszékek lesznek kény-
telenek foglalkozni a védelem által felhívandó hvpnotikus 
suggestio büntetőjogi complicatióivai. és esetleg a hvpnosis-
nak a bűnnyomozat czéljaira leendő felhasználásával, azután 
pedig, meglehet, eljő az idő, mikor a neveléstudomány is rá 
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fogja vetni magát arra, mint hatályos erkölcsnemesítő esz-
közre, daczára mindazon lappangó veszélyeknek, melyeket 
nem is sejthetünk még egész terjedelmükben. Éppen azért 
csak józan és üdvös intézkedés az, mely a nyilvános hypno-
tizáló kísérleteket ma már Európa legnagyobb részében a 
hatóság tilalma alá vetette. 

A mi már különösen a hypnotikus állapot és a gon-
dolatátvitel, telepathia vagy clairvoyance közötti összefüg-
gést illeti, ismerjük azokat a kísérleteket, melyekben a leg-
mélyebb hypnotikus álomban leledző egyénről ki akarták 
mutatni, hogy megjövendöl ezutáni eseményeket, megolvassa 
az idegen személy zsebében rejtegetett bankjegyek számát 
s más ily csodás müveleteket tesz. Ki kell mondanunk, hogy 
ily csodák tényleges megtörténtére nézve még hiányoznak az 
«léggé meggyőző adatok. Hiszen még nincs hatvan éve, 1837-
ben 3000 franknyi pályadíj volt kitűzve bárkinek, a ki szemei 
használata nélkül képes olvasni, s a kérdés megoldatlan ma-
radt, habár számos jelentkező a siker látszatával vállalkozott 
a dolog lehetőségének bizonyítására; kiderült azonban, hogy 
legtöbbször az ügyesen alkalmazott szemkötőn hagyott cse-
kély nyílás vezette félre a könnyen hívőket. 

A gondolatátvitel lehetőségének hypothesise, a mint azt 
az érzéklés rendes útjától eltérőleg képzeljük lehetségesnek, 
valóban legalább is annyi bizonyítékot kíván meg, a mennyi 
elegendő a közmeggyőződésbe átment ellenkező igazságok meg-
döntésére. Mert helyesen és szépen mondja Carpenter, hogy: 
• ott, a hol a természet kipróbált törvényeitől nyilvánvaló el-
téréseket észlelünk, az emberi ténykedésből kifolyólag, jogo-
sítva vagyunk először is csalárd megtévesztést tételezni föl, 
vagy pedig szándéktalan önámítást, vagy mind a kettőt együtt, 
mindaddig, míg ily esetek fenn nem forgása kétségtelen bizo-
nyosságot nem nyer, a szakértői elme által kigondolt minden 
képzelhető bizonyíték útján». 
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Egy komoly tudós és positiv elme ezen tétele ellen,, 
mitsem bizonyít az az ellenvetés, hogy Galilei és Columbus 
űj igazságait is épp oly hitetlen gyanakodással és üldözéssel 
fogadták. Akkor a harcz a szabad vizsgálódás, a tudomá-
nyos methodus és a vak tekintély csalhatatlansága közt folyt, 
holott most mindkét tábor a tudományos meggyőzés egyenlő 
fegyverével küzd. 

De épen azért physiologia-ellenes a telepathiában való 
hit, mert teljes okunk van föltenni, hogy az agy-centrumok 
impressionálásának egyetlen módja, mely objectiv valósággal 
bíró érzéki benyomást ébreszt, csak a különös érzékszervek-
kel kapcsolatos idegrendszeren át történhetik, melyek közül 
mindenik reagál a maga saját ingerére. 

Oly csodálatos események, mint a halál előérzete, mely 
távol hozzánktartozóinkat készül elragadni, súlyosbítva néha 
kisértetjelenésekkel, melyek csodálatosan összeesnek a nem sej-
tett halál vagy baleset idejével, még ha az inhaerens valószí-
nűtlenség hibájában nem szenvednének is, sohasem tanulmá-
nyoztattak eddig az óvatos elővigyázat akkora apparátusával, 
a mennyi kizárhatná az érzékcsalódás vagy a czélzatos csalás 
eshetőségét. Hiszen annyi példájával bírunk az óhajtott és 
kívánt eredmény öntudatlan suggerálása különféle módjai-
nak, annyi tapasztalatával a félrevezetés hihetetlenül ügyes 
leleményeinek, hogy bizonyára ha ily experimentumoknál a 
tévedés lehetősége forrásainak kiderítésére csak félannyi időt 
is fordítottak volna, mint a mennyit a történtek sensatiós 
kiszínezésére, úgy a telepathikus észleletek anyaga jóval meg-
csökkenne. 

Nehezebb mindenesetre eldönteni a kérdést, hogy vájjon 
a thuzséri médium halálát a hypnosis idézte-e elő? Előttünk 
azonban ez is a legtöbb valószínűséggel bír, mert hiszen már 
a 80-as években Bécsben előfordult Hansen-féle botrány alkal-
mával egyenesen rámutatott a szakértő bizottság véleménye 
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arra, hogy a hypnosis igen könnyen vonhat maga után sziv-
szélhüdést vagy apoplexiát. Ez esetben a médium agya bon-
czolásánál constatált anaemia szoros következménye lehetett 
az idegélet összes erői decentralisálásának az agyműködésből. 
De csakis ebben és nem abban rejik a bypnosis veszélye, 
mint a hogy még orvosi körökben is akadtak, a kik föltéte-
lezték, hogy t. i. magát a halált suggerálni lehetne. Ez kép-
telenség, mert semmi suggestio hatása nem terjedhet ki arra. 
hogy oly szoros elváltozásokat okozzon a puszta akarat be-
hatása alatt, melyek az életműködés gyors pillanatnyi meg-
szakadását magától a hypnotiseur akaratától föltételezhetnek. 



VISSZATEKINTÉS A BUDAPESTI VIII. NEMZETKÖZI 
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS DEMOGRAPHIAI CONGRESSUS 

EREDMÉNYEIRE. 

Az emberi élet gazdasági értéke oly pont, melyből egész 
rendszere sugározódik ki azoknak a feltételeknek, melyek az 
általános jólét és fölvirágzás kapcsainak közösségébe foglalják 
a polgárosodás elsőrendű érdekeit. Ennek az életnek állandó 
nagy törvényeit szolgáltatja a demographia a törvényhozó kezébe, 
hogy kulcsúi használhassa a polgári társadalom jelenségei, köz-
szükségletei gyakorlati megfigyelésére s azok alapján foganatosí-
tandó üdvös reformjaira. 

A gazdasági fejlődés egész menete, a monopoliumokat föl-
váltó szabad verseny tagadhatatlanul végzetes visszahatást gya-
korol sok tekintetben az emberi egészség jogos érdekeire. Nem-
csak a szaporodó proletariátus terjeszti csiráit a szervezeteket 
ostromló láthatatlan veszélyeknek s őrli lassan a társadalmak 
erkölcsi szilárdságának föntartó pilléreit, maga a technika rend-
kívüli haladása is segédkezet nyújt arra, hogy az élet természetes 
erői és tényezői mind jobban elhanyagoltassanak, s hogy a létért 
küzdők nagy tömege közt a gazdasági javak arányosabb fölosz-
tást nyerve, egyúttal az életföiitartáshoz szükséges mértéken alól 
is elapróztassanak. 

Többé már nem a kiskereskedő az, a ki megcsalja és 
veszélyezteti közönségét. A közlekedés gyorsasága, a nagy keres-
kedelem összpontosítása a tőketársulás útján, egész más, eddig 
nem sejtett arányokban kezdik fenyegetni a közegészséget, Ha 
ma a nagy speculatio segítségére siető ipari technika valami 
ártalmas anyag hozzátételével akarja magának biztosítani egy élelmi 
czikk javítását vagy tartóssá tételét, egy egész ország, sőt egész 
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Európa adhatja meg az árát, nem ugyan gyors és acut mérgezés 
alakjában, de egy egész nemzedék épsége, egészsége lassú aláásá-
sában. A nagyban termelés kiterjedt piaczokban találja föltételét, 
roppant tőkék vannak érdekelve a harczban s ezekkel szemben 
a védekezés is szélesebb alapokon kell hogy meginduljon, birto-
kában egyfelől mindazon anyagnak, melyet a demographia s 
mindazon eszközöknek, melyeket a modern hygienia szolgáltat 
az állam kezébe, hogy csak a gyermekélet védelmét említsük a 
csecsemőkorban, vagy a nagyvárosi szeméthulladék értékesítését, 
az alkoholismus leküzdését s az iparrendőri és munkásügyi föl 
adatok egész körét. 

Sajnálattal kell constatálnunk, hogy éppen ez utóbbi leg-
vitálisabb kérdésekben, melyek már a gazdasági harcz érdek-
köreit súrolják, nem volt meg az egyetértés a congressus 
tagjai közt sem. Az orvosok és liygienisták is csak emberek, 
bizonyos osztályok és társadalmi körök öröklött fölfogásával; s-
mindaz, a mi a mai társadalom hierarchikus rendjét holygatná 
meg, éppen nincs ínyükre. Pedig a lefolyt congressuson első 
ízben érintettek oly kérdések, melyek politikai és socialis ellen-
téteket fedtek föl a nemzetközi congressus kebelében ; milyen a 
nyolczórai munkaidő, sőt az anarchismus és a börtönmenhelyek 
kérdése is. 

E helyen itt e folyóirat álláspontjához mérten a lefolyt 
budapesti congressusnak csupán szorosan demographiai eredmé-
nyeivel kívánunk beszámolni, összevont képét adva azon kérdé-
seknek, melyek a szakférfiakat kiváltképen foglalkoztatták. 

* 
* * 

Mit értsünk tudományosan a demographia fogalma alatt ? 
Mint Lavasseur kifejtette a congressuson, a demographia a szü-
letések és halálozások, valamint az emberiség szaporodásának 
előtüntetésére szolgáló tudomány. A statisztika az a módszer, a 
melynek segélyével keletkezett 200 évvel ezelőtt az új tudomány: 
a demographia. A congressuson tartott felolvasásában Lavasseur 
részletesen felsorolta a demographiát megalkotott férfiak neveit 
ezek közül az egyik legnevezetesebb Halley volt, a ki 1693-ban 
mutatta be az első halandósági táblázatot a londoni akadémiában 
s ezzel megalapítója lett a halálozási demographiának. 

A statisztika, mint már neve is jelzi, az állandó jelen-



517 VISSZATEKINTÉS A VII I . EGÉSZSÉGÜGYI ÉS DEM. GONGR. E R E D M É N Y E I R E . 

ségek tudománya abban az életfolyamatban, mely a társadalom 
tapasztalati tényeit megfigyelésünk elé tárja, de kizárja azon 
erők mélyebb vizsgálatát, melyek e tényeket újra meg újra életre 
szülik. S ebben az értelemben a demographia nem egyéb, mint 
a statisztikai tudományok renaissance-a, mely a módszeres ku-
tatást állította a módszertelen helyére s a tömegészleletekkel 
való tudományos foglalkozást reálisabb, közvetlenebb néppsycho-
logiai alapokra vezette vissza. Ugyanakkor kiszélesbítette azt a 
keretet, melyet a statisztikai vizsgálódások számára egy czéljai-
nak sajátlagosan alárendelt szükkörü és doctrinair államtudomány 
szabott elé, s ezzel első állította helyre a népélet összes facto-
rainak, a tulajdonképeni természetes értelemben vett „demos"-
nak azt a fogalmát, mely egyedüli korlátját önmagában s pol-
gárosulása végczéljaiban bírja. A statisztika egyszerű változó 
relatiókat fejez ki, melyek a létező, de folyton módosuló erők 
pillanatnyi összeköttetéséből erednek, mert hisz az állam maga 
csak másodlagos alakulat; ezzel szemben a demographia magára 
ez erők törvényeire szegzi figyelmét; amaz csak tünettan, ez 
maga az oktan — így fejlesztette ki a szabadabb methodus a 
statisztika államtudományából a demographia társadalomtudo-
mányát. 

Hivatott magyarázót talált ez a programm a congressuson 
a hírneves Mayr strassburgi tanárban, ki szintén a demographia 
feladatait fejtegette, fölemlítve, hogy az egyénnek és a tömeg-
nek egymáshoz való viszonya képezi a társadalmi tudománynak 
alapját. Az egyént, mint ilyent, átadja a természettudósoknak, 
a kik szervi vonatkozásaiban vizsgálják életműködését és termé-
szeti viszonyait. A statisztika ellenben az egyéni embernek tör-
ténettudománya, van neki helye a társaságban s szerepe annak 
alakulásában, szaporodásában és apadásában. Ezért, ha a statisz-
tika az egyénnel foglalkozik, akkor a társadalmat vizsgálja leg-
kisebb alkatrészeiben. A statisztika tehát a társadalom ismere-
tének tana, mely felöleli az emberiséget a maga sociális egészében. 

Csak természetes, ha az emberiségnek ezt a sociális micro-
cosmusát ma mind növekedő mértékben a nagyvárosok nyújtják. 
Azok a nagy elözönlései az ipar és kereskedelem emporumainak, 
melyeknek példáit az amerikai városok szolgáltatják; az a fenye-
gető elnéptelenedése a vidéknek, melyet a társadalmi élet nagy-
központjai 'gyakorolnak széles peripheriákra — a gazdasági és 

Athenaeum. 35 
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socialis problémák tanulmányozásainak egyik legméltóbb tárgyául 
kínálkoznak. Ez a kérdés a congressuson is ismételten érinte-
tett, s beható fejtegetéseknek szolgált magvául. így többek közt 
a nagy városok képződését előidéző népesség tömörülések tör-
téneténél Beloch tanár (Róma) időrendi egymásutánban mutatta 
ki, hogy a különböző históriai korszakok nagy városainak kép-
ződésére mily tényezők voltak észrevehető hatással Előadta, 
miképen gyűjtötte, tömörítette össze városokká az emberek egyes 
csoportjait a politikai, gazdasági, vallási és társadalmi körül-
mények találkozása ; fejtegette a históriai, vallási és gazdasági 
fokusok keletkezését, módosulásait, sülyedéseit. Ezzel kapcso-
latban Wirth Miksa (Bécs) megjegyezte, hogy helytelenül van 
elterjedve a tudományos világban az a nézet, mintha Orosz-
országnak 100—120 millió lakosa volna. Oroszországban ugyanis 
a nyugatiakhoz hasonló népszámlálás soha sem volt és azért 
a népesség számát csak a fejadó alapján számítja ki az orosz 
stat. hivatal mely számítás alapján Oroszország népességét nem 
tehetni többre 80 milliónál. 

Eltekintve a külső és esetleges körülményektől a népes-
ség alakulásainál, melyekre vonatkozólag Inama-Sternegg „A nem-
zedékek tartamának és változásainak problémája" czím alatt 
az osztrák-magyar monarchia népfajaira vonatkozólag grafikailag 
is bemutatta számos történeti ténynek a nemzedékek élettarta-
mára gyakorolt hatását, — a népesedési statisztika döntő ténye-
zőit a születés és halálozás arányában kell keresnünk, mint 
tisztán physiologiai tényben. És itt különös fontosságot nyer 
azon viszony megállapítása, mely a nagy városok és a vidék 
születés útján való gyarapodásának mértékét hasonlítja össze. 
Bleicher dr.-nak (Frankfurt) a congressuson tartott előadása szerint, 
a városok népességének belső szerkezete és összetétele nagyobb 
születési arányt eredményez, mint a minő tényleg tapasztalható 
és ennek folytán a vidéki népesség termékenységét intensivebb-
nek kell mondani. 

* 
* * 

A fertőző bajok föllépéséről, összefüggésben a nagyvárosi 
lakásviszonyok és azok egészségügye oly égető kérdésével, a 
Varsó városa részéről rendelkezésre álló adatokból érdekesen 
mutatta ki Pollák, hogy ez a lakosság összehalmozódásával 
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•szoros kapcsolatban áll. Cacheux párisi mérnök pedig, ki nem-
csak munkái, de az általa épített munkásházak után is e kér-
désben elsőrangú tekintély, azt az eszmét vetette fel, hogy a 
kérdés tanulmányozására minden betegedési esetnél a szükséges 
adatokat is be kellene jelenteni; ajánlt is egy erre vonatkozó 
mintát a congressuson, mely e nagy fontosságú kérdés vizsgála-
tának alkalmas módját nyújtaná. 

Bertillon, a párisi statisztikai hivatal igazgatója viszont 
nemzetközi összehasonlítások kapcsán Paris, Berlin, Bécs, Péter-
vár és Budapest közt, fejtegette, hogy Berlinben több ember 
lakik túlnépes lakásokban, mint Parisban ; Bécsben is ros>zab-
bul laknak, mivel ott több a sok gyermekkel bíró család. Még 
rosszabbak a viszonyok Pétervárott. Budapestet sem találta kielé-
gítőnek. A munkáslakások kérdését eddig legjobban megoldva 
a londoni Peabody-munkásházakban találta, hol 11,000 szoba 
van, melyben 20.000 ember él. Érdekes ez már csak azért 
is, mivel ott a kaszárnyarendszer van behozva, míg Londonban 
különben a cottage-rendszer dívik. Hozzáveendő, hogy a Pcabody-
házakban sokkal több gyermek van, tehát nagyobb halandóság 
várható. De tényleg kevesebb ember hal meg. Newshoime sze-
rint t. i. 22'4 helyett csak 19"3 minden ezer lakó után Egyes 
fertőző betegségek ugyan számosabbak, milyen a kanyaró, vör-
heny és hörghurut, a mi éppen a sok gyermektől ered; de 
bélhurut és béllob ritkább. 

Dr. Silbergleit, a magdeburgi statisztikai hivatal igazgatója, 
az európai nagy városok gyermekhalandóságánál főkép a tör-
vénytelen gyermekek halandósági arányára fektetett súlyt. Külö-
nösen kiemelte a törvénytelen gyermekek halandósági viszonyait 
s kimutatta, hogy a német városokban nyáron hal meg a leg-
több gyermek. A foglalkozásokat tekintve legéletrevalóbbak a 
katonatisztek gyermekei. 

Nemcnyi Ambrus ellenben kiterjeszkedett már az ügynek 
közegészségügyi és közgazdasági oldalára, valamint az idevágó 
törvényhatósági intézkedésekre is, a legtöbb európai államban és 
végül a következő határozatokat terjesztette elő. 

1. Eltekintve a szokásos adómentességektől, nyújtson az 
-állam csekély kamatláb mellett vagy telje-en kamatmentesen 
kölcsönöket a városoknak és közhasznú egyesületeknek oly házak 

3 5 * 
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építése czéljából, melyekben az egyes lakások legföllebb két lak-
részből állhatnának. 

2. Hatalmaztassanak föl a városok saját vagyonukból, 
vagy állami kölcsön segélyével ilynemű lakások építésére. 

3. Az állam és a város ott, hol sok munkást foglalkoz-
tat, köteleztessék alkalmazottjai elhelyezése czéljából saját épü-
letek emelésére. 

4. A hol a magánvállalkozás nem elegendő, legyen joguk 
a városoknak állami fölügyelet alatt, a 400 munkásnál többet 
foglalkoztató vállalkozókat arra kötelezni, hogy munkásaiknak 
legalább 20%"a részére czélszerü házakat építsenek. 

5. Az ilynemű lakások bérének megállapítása a városi 
hatóság jóváhagyása alá tartozzék. 

6. Közhasznú, hatósági ellenőrzés alatt álló építési egy-
letek, valamint munkás- és hivatalnok-építési egyletek a fen-
tebbi kedvezményeken kívül állami és községi adómentességben 
részesüljenek. 

7. A 80.000 lakosnál többet számláló városok kötelez-
tessenek a hajléktalanok részére éjjeli menhelyek felállítására, 
ha a társadalmi tevékenység ilyeneket eddigelé föl nem állított. 

* 
* * 

Ezekben leltek tolmácsolást a lefolyt congressus alkalmá-
val azok az eszmék, melyek a nagyvárosok népessége helyzeté-
nek gazdasági és egészségügyi reformjára irányulva, az uralkodó 
sociális kérdések legégetőbbikét érintették. A proletariátus terje-
dése, egész nemzedékek testi-lelki épségének rohamos hanyat-
lása, nem csoda, ha mindjobban azokra az eszközökre fordítják 
a figyelmet, melyek a megélhetés módjainak, a túlnépesedés 
veszélyei leküzdésének fokozottabb biztosítására szolgálnak. 

Szomorú igazolást nyernek e törekvések a társadalom 
csökkenő életerejének egy oly jelétől, melyre clr. Donátli Gyula 
mutatott rá abban az előadásában, melyet a modern cultur-
államok testi elsatnyulásáról tartott, különös tekintettel Ausztria-
Magyarországra. 

Néhány megfigyelő már e század második felében figyel-
meztetett erre a jelenségre, de ezek általában nem voltak képe-
sek eléggé meggyőzően hatni, részint mivel subjectiv nézeteiket 
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és becsléseiket hozták fel, részint mivel azok a bizonyítékok, 
a melyeket felhasználtak, inkább locális természetűek voltak. 

A katonai mérték leszállítása különböző államokban, a 
mint ezt Liebig J. felhozza, szemben a hadseregek folytonos 
növelésével, sem vehető határozott bizonyítéknak. Megdönthetet-
lenek azonban azon bizonyítékok, a melyek azon államok újon-
czozási adataiból meríttetnek, a melyekben általános védkötele-
zettség van. Hanem itt sem elegendőcsupán a „katonai szolgálatra 
alkalmasok" vagy „alkalmatlanok" százalékával megelégedni, ha-
nem arra is tekintettel kell lenni — ha hibás következtetéseket 
el akarunk kerülni — vájjon az újonczozási szabványokban tör-
téntek-e változtatások (illetőleg az alkalmasság követelményei 
leszállíttattak-e), továbbá vájjon nem emeltek-e a hadállományt? 

1867—88-ig az alkalmatlanság miatt „visszahelyezettek" 
százaléka Magyarországon 21'56-ról 75"49°/0-ra, Ausztriában 
47'33-ról 76'36°/o"ra emelkedett; azóta mérsékelt csökkenés 
állott be. Mily kevéssé vigasztaló ez utóbbi, azt az 1892. évi 
hivatalos „Militárstatistisches Jahrbuch" bizonyítja, a hol a 
következő olvasható: „A mint általánosan, úgy a bécsi, zárai, 
prágai, joseplistadti, krakkói, lembergi és pozsonyi katonai soro-
zási kerületek is az 1890—92. években évről-évre kedvezőtle-
nebb viszonyokról értesítenek". Valóban 1892-ben Magyarorszá-
gon csak 22 '3% és Ausztriában 19'4°/0 találtatott alkalmasnak. 

Látszólag kedvezőbbnek tűnik fel a dolog, ha, a mint 
az a „Magyar statisztikai évkönyvben" történt, az alkalmasok 
százaléka az I. korosztályra számíttatik ki. E mellett azonban 
felemlítendő, hogy a 20 évesek növekvő gyengesége következ-
tében, az 1889. évi véderőtörvény a sorozásra köteles kort a 
20. évről a 21. évre tette át. De így is csökken az alkalmasok 
százaléka, a míg az 1886. évvel hirtelen emelkedés kezdődik. 
Fájdalom, az alkalmasok számának ezen emelkedése nem a 
lakosság testi javulása által van feltételezve, hanem az Ausz-
triával való feltűnő parallelismus mutatja, hogy az ok a lakos-
ságon kívül fekszik. Ilyen években több legénységet kellett beso-
rozni és alkalmasnak találni. 

Még silányabbak az állapotok Németországban, a hol 1873-— 
76- ig az alkalmatlanok („Ausgemuste r te" ) számának növekvése, 
azután pedig némi ingadozással eléggé szabályos csökkenése 
észlelhető 1887- ig . Az 1 8 8 7 . évről 8 8 és 89 re két hatalmas 
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csökkenés következik, 1 (>*3 °/0-ről l í ' 8 % és 7'8°/o_rai a mely 
alacsony számon az alkalmatlanok 1892-ig maradnak meg. Itt 
az alkalmassági követelmények leszállítása a hadállomány nagy-
ban emelése következtében szembeszökő. Többek között elég 
Németország haderejének az 1888. évi febr. 21-iki törvény általi 
hatalmas növelésére utalni. Az 1893. évben, tekintettel az újo-
lagos nagyobb szükségletre, 20—30.000 embert, a kik hibáik 
következtében különben a póttartalékhoz utasíttattak volna, 
valósággal a tényleges állományba soroztak. 

Franeziaországban, a mely haderejét rendkívül nagy szá-
múra emelte — ez 1891-ben 5,564.000 emberre becsültetett — 
a ,,visszahelyezettek" („ajcurnés") száma 1872—88-ig 6'9-rőí 
13'3%-ra, tehát majdnem a kétszeresére emelkedett. 

Olaszországban a „visszahelyezettek" száma 1871—91-ig 
23 2°/0-ra emelkedett, sőt 1888 ban 26 '3% volt. Belgiumban 
szintén a katonai szolgálatra való alkalmasság csökkenése mutat-
kozik ; ellenben Svájezban a statisztikai kimutatások szerint ked-
vezők az állapotok. 

Mi az oka annak, hogy a modern culiur-államok lakossága 
testileg hanyatlik ? 

Noha más ártalmas befolyások egész sorát — mint álta-
lában az egészségügy elhanyagolása az iskolákban, valamint azon 
elfajulásra vezető momentumok, a melyeket a fényűzés és az. 
élvezetek hajhászata a magasabb osztályokban magukkal hoz-
nak — nem szabad figyelmen kívül hagynunk, mégis a döntő 
factor a lakosság testi állapotára nézve az alsóbb, de szám 
tekintetében túlnyomó osztályoknak táplálkozási viszonyai, vala-
mint egyáltalában nélkülözhetlen szükségleteinek kielégítési lehe-
tősége. És ebben a tekintetben nincsenek jobb állapotok a 
túlnyomóan földmívelő Magyarországon, mint az inkább iparos 
Ausztriában. Szóval a lakosság testi állapota utolsó sorban a ter-
melési viszonyoktól van feltételezve. 

A mód nélkül meghosszabbított munkaidő a munkás intensiv 
kizsákmányolását és gyors elhasználását eredményezi, a munkások 
tartalékseregének növeléséhez járul és így megnehezíti a munka-
nélküliek elhelyezhetését. A tapasztalat már is azt tanítja, hogy 
a munkaidő megrövidítése által a munkaeredmény nem csökken, 
sőt növekszik, mivel a munkás nem szenved úgyszólván chro-
nikus fáradságban; kevésbbé ellankadt éberségével hathatósabban 
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védekezik munka közben balesetek ellen és kevésbbé van meg-
betegedéseknek is kitéve. 

* 
* * 

Nehéz feladat hárult a congressus budapesti vezetői elé, 
mikor a tanácskozásokat három különböző nyelven kellett vezet-
niök s összegezniök az eredményt, mely a congressus mértékadó 
óhajait volt kifejezendő a polgárosult világ törvényhozásaival 
szemben. Nehezítette a helyzetet a tanácskozási rend szokatlan 
volta. Az elnökség ugyanis támaszkodva a korábbi congressusok 
eljárására, vitat nem volt hajlandó engedni az előterjesztett ha-
tározati javaslatok fölött, tekintettel az idő rövidségére s a tár-
gyalás alá veendő kérdések hosszú sorozatára. Mint Fodor dr., 
elnök igen helyesen fogta föl és fejtette ki, a plenumnak nem lehet 
feladata ily esetekben bírálatot mondani az osztályok munkálatai 
fölött szavazatával, csupán azoknak gyakorlati és elvi fontos-
ságuk fölött lehetett hivatva elfogadásával vagy el nem fogadá-
sával nyilatkozni. 

Úgyde ennek a sommás eljárásnak is méltán akadtak 
ellenzői, a kik, mint dr. Loew, különösnek találták, hogy hosszú 
éveken át tett s részletesen megvitatott tanulmányok eredményei 
fölött egyszerű majoritással napirendre térhessen a congressus 
többsége akkor, a mikor talán sokan nem is értették az elnöki 
székből háromféle nyelven föltett kérdéseket, s a mikor az osz-
tályok határozatainak ki nem nyomatott nagy részével megismer-
kedni sem volt alkalma. 

Mind e kérdések fölött igen élénk és heves discussio fejlett 
ki, melynek eredményeként az elfogadott határozatok közül a 
legfontosabbakat a következőkben foglaljuk össze. 

Hueppc tanár indítványára kimondta a congressus, hogy 
ajánlatosnak tartja minden felsőbb isicolában közegészségi tan-
székek fölállítását, s a közegészségtannak a kötelező orvosi vizsga-
tárgyak közé sorozását. 

Elfogadta a congressus azt is, hogy az orvosi karok a gyer-
mekek táplálására és a dajkaképzésre nyissanak tanfolyamot. 

Határozatba ment dr. Weyl propositiójára, hogy a házi és 
utczai szemét eltakarítására legjobb módnak tartja a congressus 
az elégetést. 
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Martin tanár indítványára kimondta a congressus, hogy a 
fertőző szerek és gépek állami ellenőrzés alá helyezendők. 

Szintúgy hozzájárult a congressus Ferraris azon indítvá-
nyához, hogy a jövő congressus napirendjére tűzessék ki az a 
kérdés is, milyen hatást gyakorolnak a közegészségügyi rende-
letek a népesség növekedésére, s mily következtetések vonhatók 
le azokból a népesedési elméletre nézve. 

Wirth Miksa indítványára a congressus kifejezte azt az 
óhaját, hogy a különböző államok statisztikai hivatalai egyezze-
nek meg egyöntetű eljárásban a foglalkozási statisztika kidolgo-
zására nézve, különös tekintettel az önálló jómódú mesterek és 
gyári munkások s a különkereset nélküli családtag-alkalmazottak 
kitudására. 

Ellenben erős ellenzésre talált különösen a congressus angol 
tagjai részéről a XVIII. szakosztály azon határozata, hogy a 
gyógyszerészek kellő kiképzés után tápszervizsgálatokra alkalmaz-
tassanak. Épp úgy elesett Vulpius indítványa is. hogy az 1881-iki 
londoni gyógyszerészeti congressuson megalakult nemzetközi bizott-
ságot a congressus is fölruházza a nemzetközi gyógyszerkönyv 
ügyében teendő előkészületek iiánti megbízással, s hogy vala-
mely állam, ha új pharmacopaeát készít, a bizottsággal lépjen 
összeköttetésbe. Az itt kifejlett vitánál Martin különösen hang-
súlyozta, hogy a gyógyszerészeti ügy nem tartozik a hygienia 
körébe, s a congressus nem hivatott e kérdéssel foglalkozni. 

Nem fogadták el Boleman dr. javaslatát sem a fürdő-
helyek és klimatikus gyógyhelyek állandó statisztikai szemmel-
tartásáról s az ide vonatkozó adatok közzétételéről. Különösen 
Billings angol kiküldött végrehajthatatlannak nevezte ez utóbbi 
kívánságot. 

Loew dr., a samaritánus-egylet elnöke, azt az óhajtását 
fejezte ki, hogy a XIX. szakosztály munkálatai együtt vétes-
senek tanácskozás alá, s azokat a congressus, határozat pro-
vocálása nélkül egyszerűen vegye tudomásul s nyomassa ki. 
Ez óhajtás ellen soknak az volt ellenvetése, hogy ellenkezik a 
congressus szabályaival, mert megkerülése volna a discussiónak 
s mégis azt a látszatot keltené, mintha a congressus magáévá 
tette volna a határozatokat, melyek közül Singeré különösen 
kitűnt határozott sociálista irányánál fogva, a mennyiben a nyolcz 
órai munkaidő fokozatos behozatalát czélozta. Jellemző, hogy ez 
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a része a sectio határozatainak legerősebb ellenzéssel az angol 
és amerikai tagok részéről találkozott. A XIX. sectio határozatait 
Adler dr. védelmezte meg nagy buzgalommal, de siker nélkül, 
mert végre is Loew dr. kénytelen volt a XIX. sectio összes hatá-
rozatait visszavonni s azok fölött a szavazást mellőzni kérte. 

Természetesen az ily incidensek, valamint sok más egyéb 
is, az ily congressusok czéljait sok tekintetben platonikusoknak 
mutatják a positiv törvényalkotás eredményeire nézve. 

Egész másban kell azonban keresnünk a nemzetközi con-
gressusok theoretikus fontosságát, nem azok határozataiban, melyek-
nek végrehajtására hiányzik az államok nemzetközi vonatkozásaiban 
a jogkényszer. Ezért nem tarthatjuk czélhoz vezetőnek a konstanti-
nápolyi kiküldött Zanni bey azon indítványát sem, hogy „nemzet-
közi egészségügyi hivatal" szerveztessék Bern vágy Brüsszel 
székhelylyel s ellátva minden eszközzel az orvosi és technikai 
ellenőrzésre, melynek állandó jövedelemforrását rendszeresített 
egészségi passzus után szedendő díjak képeznék minden uta-
zásnál. 

Ha az egészségügy nemzetközi rendezését tényleges ala-
pon akarjuk kezdeményezni, akkor nézetünk szerint mindenek-
előtt oly orgánumokról kell gondoskodni, melyek fokozatos 
alapon biztosítják az államok belevonását az általános európai 
hygienikus érdekek cselekvéskörébe. Iiyenekúl pedig esak az 
önálló egészségügyi, ministeriumok kínálkoznak, melyek már ki-
indulási pontjuknál fogva természetesebb átmenetet képeznének 
egy nemzetközi hygienikus intézmény szerves kiépülésére, a 
mellett, hogy a legfontosabb nemzeti érdekek közvetlen szolgá-
latára is hivatva volnának a maguk autonom hatásköreikben. 

— i . 



I R O D A L O M . 

A „Revue Occidentale" czímű folyóirat folyó évi szeptemberi 
számából érdekesnek találjuk közölni dr. Lacassagne-nak, a lyoni 
orvosi facultás tanárának azon beszédét, melylyel a Lyonban, 
folyó évi június hóban tartott rabsegélyző-egyletek congressusát 
megnyitotta. 

A beszéd szószerint a következő : 
Valahol olvastam, hogy egy genuai dogétól, ki Versailles-

ban a nagy király (XIV. Lajos) fényes környezetében megjelent, 
egy udvaroncz azt kérdezte, hogy mi ötlik fel legjobban neki 
az udvari pompában; mire így felelt: „A mit itt legkülönö-
sebbnek találok, az az, hogy magam itt vagyok". 

Én is olyformát érzek, mikor e congressns elnöki helyét 
elfoglalom, s csak az nyugtat meg, hogy e széket csak rövid 
időre foglalom el olyanok elől, kik nálam több competentiával 
és tekintélylyel rendelkeznek. 

Kétségkívül némileg törvényszéki orvostani tanárságom 
érdemelte ki részemre ez előnyt, de sokkal inkább az, hogy 
a lyoni börtönök felügyelő bizottságának alelnöke vagyok. 

Űj functiómnak egyik legkedvesebb kiváltságának tekin-
tem azt, hogy elmondhatom: Uraim, üdvözlöm önöket; a 
congressus szervező bizottsága nevében biztosíthatom önöket, 
hogy nagy megelégedésünkre szolgál önöket körünkben üdvö-
zölhetni. 

Önfeláldozás és könyörület emberei, önök nem fogják 
úgy érezni magukat Lyon városában, mint idegenben, mert 
itt a köznagylelküség megnyilatkozásai és intézményei gyakoriak 
és változatosak. Mi itt nagyra becsüljük a szellemi munkákat, 
de még nagyobb becse van előttünk a szív sugallta munká-
latoknak. 
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Mi nem viseltetünk korlátlan bizalommal az értelem sou-
verain hatalma iránt s jobb szeretjük az érzelmet tekinteni az 
élet legfontosabb sarkkövének. 

Oly korszakban élünk, hol senki sem lévén megelégedve 
a társadalom jelenlegi helyzetével, mindenki annak javítására 
törekszik. 

Némelyek e czélra eszméket, reformterveket, agyrémeket 
vagy éppen deliráló elmefuttatásokat produkálnak ; mások ellen-
ben szó nélkül és a jutalom minden reménye nélkül feláldoz-
zák e nagy czélra vagyonukat, idejüket, sőt még életüket is. 
A jövendő generatiók pedig élvezik majdan a jóság s az önfel-
áldozás által felhalmozott kincseket. 

A tudomány nem képes minden szükségletet kielégíteni, 
az ipar képtelen valamennyinek tevékenységét foglalkoztatni. 
Sociologiában úgy mint biologiában, az érzelem, más néven a 
szív, erősebb mint az ész vagy a jellem. 

Önök azt különben megértik, hisz folyton gyakorolják 
és cultiválják a két sociális érzelmet: a solidaritást s a con-
tinuitást. 

Ellenkezőleg hovatovább jobban szaporodnak a felszólalá-
sok s a modern társadalom mindinkább s inkább reagál az 
absolut individualisrnus ellen, vagyis az ellen, a mit a mult 
században, nem minden fenhéjázás nélkül, az ember jogainak 
neveztek. Napjainkban a jog szónak már nincs az az értelme. 
Tudjuk nagyon jól, hogy vannak egymás iránti kölcsönös köte-
lezettségeink, vagy, a mint Comte Ágost mondja: „Ezentúl 
senkinek sem lehet más joga, mint az, hogy mindig tegye meg 
kötelességét." 

Éppen azért nem kell az embereket úgy tekinteni, mint 
egyes egyedeket, mint isolált lényeket, hanem mint egy és ugyan-
azon organismus részeit. Éppen ez elvekből kifolyólag nekem 
a bűnről s a bűnösökről más a felfogásom, mint Lombroso 
collégámnak. 

A turini törvényszéki orvostan tanárának véleménye szerint 
ugyanis az örökölhetőségnek, s még a legtávolabbi korba vissza-
ható atavismusnak is, a bűn létrehozásában igen jelentékeny sze-
repe van. 

Lombroso kezdetben azt tanította, hogy a bűnös nem 
más mint egy a modern civilisatióba tévedt vadember;. egy a 
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praehistorikus korszak világából hirtelen közibénk cseppent, vagyis 
inkább visszatért ember, fölruházva a negyedkorszakbeli ember 
minden ösztönével és szenvedélyével. 

Néhány évvel később, mikor jobban belemélyedt tárgyába, 
ez az első benyomás sokban módosult, és Lombroso, nagy meny-
nyiségü statisztikai adatokra, mérésekre és százalékszámokra 
támaszkodva, azt tanította, hogy a született gonosztevő nem 
más mint egy pathologikus ember, a kin bizonyos boncztani 
jellegeket s egyéb sajátosságokat lehet észlelni, melyek, igaz, 
a tisztességes embereknél is előfordulnak, de nem oly gyakran 
s nem oly állandón. Végre, harmadik felfogásában, a gonosz-
tevőt egyszerűen morális őrültnek tekinti s kijelenti, hogy 
a született gonosztevő valószínűleg nem is egyéb epileptikus 
betegnél. 

A franczia iskola, mely Gall, Broussais, Morei és Despine 
nyomain halad, különböző elveket vall és más következtetésekre 
jutott el. Mi nem ismerhetjük el ezt a fatalismust, vagy ha úgy 
tetszik : ezt az eredendő hibát; a mi véleményünk inkább az, 
hogy a társadalom képezi s készíti elő a gonosztevőket. 

E tekintetben két tényező létezik: az egyéni s a társa-
dalmi tényező. Ez utóbbi a fontosabb. Az individuális tényező-
nek korlátolt befolyása van csak. Nem fér ahhoz kétség, hogy 
a gonosztevőknél bizonyos physikai és morális anomaliákat s 
hibákat lehet megállapítani. De hogy e jelek egyedül magokban 
nem jellegzik a criminalitást, világosan mutatja az a körülmény, 
hogy más embereknél is fellelhetők. 

Mikor a pathologikus oldal túlnyomó vagy túlsúlyra ver-
gődik, akkor őrülttel van dolgunk s nem bűntettessel. Azonban 
valamely bűntény borzalmassága, vagy az azt kisérő iszonytató 
körülmények nem nyújtanak elegendő alapot arra a feltevésre, 
hogy egy eszevesztett vagy lelki egyensúlyából kibillent egyén 
ténykedésével van dolgunk. A romboló ösztön bármily vérlázító 
megnyilatkozásai nem jogosítanak fel arra, hogy elkövetőjőket 
a beteg méltóságára emeljük. 

Az ember születésétől bizonyos arravalóságokkal, ösztö-
nökkel, szenvedélyekkel van felruházva, de nem egyszersmind 
azzal, a mit morális érzéknek nevezünk. Az a tehetség, mely 
arra képesít bennünket, hogy megkülönböztessük mi a jó, mi 
a rossz egy bizonyos társadalomban, következménye, okozata 
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az ama bizonyos társadalmi milieu-höz való alkalmazkodásnak, 
az abban való életnek. Ezért van, hogy ez a morális érzék 
az idők folyamában s a helyek szerint változik. Ez a sociális 
érzelem, jó tulajdonságaival és hibáival, egy bizonyos korszak 
erényeivel s balvéleményeivel, szokásaival, sőt előítéleteivel is 
összefügg s velők együtt módosul. 

A bűntényt tehát így definiálhatjuk: minden, egy emberi 
csoportosulásra nézve kártékony cselekedet. Tudjuk továbbá, hogy 
az erkölcsi személyiség háromféle alakban nyilvánul: érzelmek, 
értelem és tevékenység útján. Ezen manifestatiók egy-egy alak-
jának túlsúlyát a közhasználat már rég szentesítette, megkülön-
böztetvén szellemes, jellemes és jószívű embereket. 

Szintúgy megkülönböztetjük a bűntetteseket is, a szerint 
a mint tériykedésök gondolatokban, cselekedetekben vagy érzel-
mekben nyilvánul. 

Mondották azt is, hogy a társadalom úgy hozta létre az 
erényeket és bűnöket, a mint czukrot vagy gáliczkövet termel. 

Helyesebben fejezhetjük ki ezt szerintem, mondván, hogy 
valamint a legtöbb élő testnek, úgy a társadalomnak is meg-
vannak parasitái és mikrobái. Ezek a gonosztevők. 

Ezen a téren az összehasonlítások maguktól kínálkoznak. 
Ki nem hallotta önök közül, hogy a mikrobák kétfélék, t. i. 
aerobiák, azaz olyanok, melyek csak a levegőben élnek, és 
anaerobiák, melyek az élenyt nélkülöző közegekben szaporod-
nak el. Éppen úgy vannak gonosztevők, kik világos nappal 
gyakorolják mesterségöket, míg mások csak éjjel működnek, 
elvonulva élnek sötét és fertelmes lebujaikban. 

Vannak kórnemző mikrobák, melyeknek hatása a szer-
vezetre abból áll, hogy működési zavarokat támasztanak és 
detritust hagynak maguk után. Ezek a detritusok veszedelmes 
méreganyagok, melyeket ptomainoknak nevezünk. 

Ámde lehet-e feltennünk, hogy a fékevesztett börzespe-
culátiók, a férges financiális vállalatok, a lófuttatási fogadások 
s a hazárd kártyajáték szenvedélyei büntetlenül foglalnak tért 
a társadalomban, s a nélkül, hogy maguk után desorganisáló 
erjedési anyagot hagynának ? Ezek, nézetem szerint, a társa-
dalmi ptomainok. 

Tudjuk továbbá, hogy léteznek oly saprogén mikrobák, 
melyek rothadást idéznek elő, s más olyanok, melyek indif-
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ferensen élnek a szervezetben, egész addig, míg egy véletlen 
körülmény kedvez elszaporodásuknak vagy provokálja mérges-
ségüket. 

Szintúgy a társadalmi milieu is a kriminalitás tenyésztő 
folyadéka (bouillon de culture). A gonosztevő a mikroba, azaz 
olyan elem, a mely csak akkor emelkedik fontosságra, mikor 
megtalálja a bouillont, mely erjedésbe hozza. 

De nem akarom tovább folytatni az összehasonlításokat, me-
lyeket, reménylem, megbocsátanak egy kriminalista orvosnak. Csak 
azt akartam bebizonyítani, hogy egy társadalom egészségi álla-
potának megítélésére jobb criterium az erkölcsök állapota mint 
a törvények iránti tisztelet. 

Bizonyos ugyanis, hogy soha, semmiféle korszakban a 
törvény elleni vétségek nem voltak gyakoriabbak mint ma; a 
kriminalitás mindenütt növekvőben van, a statisztika apadást fel-
tüntető csalékony kimutatásai daczára, és a recidivák száma 
is mindenütt folytonosan növekedik. A börtönök és fegyházak 
tehát semmi hatással sincsenek azokra az emberekre, kik ott 
büntetésidejüket kitöltik? A bűnös börtönbe kerül. Hogyan fogja 
ott magát viselni ? Az első órák, az első napok, az egyének 
különböző hajlamai szerint, a kétségbeesésnek, a magábatérésnek, 
a jól kiérdemelt és sokszor óhajtva várt pihenésnek, a hosszas 
semmittevésnek vannak szentelve. 

A kétségbeesés csak a véletlen s az alkalmi bűntetteseket 
sújtja, a gonoszok és elvetemültek nemcsak nem esnek két-
ségbe, de még lelki furdalást sem éreznek. Az öngyilkosság, 
mely nem egyéb mint a morális tönknek egy neme, kínálkozik 
akkor mint a szabadulás útja, de a velleitás nem elegendő; a 
megrögzött gonoszoknak meg éppen eszökbe sem jut az a kibúvó. 

A legtöbb rabnak a börtön nem egyéb mint a bűnökben 
való tökéletesbülés iskolája. Némelyek közülök úsy tekintik 
azt, mint egy fájdalmas incidenst az élet folyamán. Sokaknak, 
kivált napjainkban, nem más az, mint egy nyugvópont, egy 
olyan esély, mely a kalandok sorában nem éppen a legkelle-
metlenebb Nem fér ahhoz kétség, hogy a magánzárka jótékony 
hatást gyakorol; ha tartamát nem nyújtják ki túlsokáig, hatal-
mas csillapítószert képez az s csaknem kivétel nélkül valamennyi 
rabnak előnyére van. 

De a közös börtönélet valóságos pokol. A rossz termé-
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szetűek még jobban elvetemednek és megmételyezik még a 
kevésbbé romlottakat is. 

Ha nem tartanék tőle, hogy paradoxonnak fog sokak előtt 
feltűnni állításom, úgy azt mondanám, hogy a börtön csakis 
azokra nézve jár haszonnal, kiket már maga a büntetés gon-
dolata is megjavít, ellenben a valódi gonosztevőkre semmi néven 
nevezendő jótékony hatással nincs. Ezeket a veszedelmes lénye-
ket, igaz, ideig-óráig elkülöníti a társadalomtól, de csak azért, 
hogy annál elvetemültebben s romlottabban bocsássa őket ismét 
közforgalomba. 

Lássuk, mi történik a rabbal kiszabadulása után. Lehet, 
hogy ha azok kategóriájába tartozik, kik pillanatnyi felhevülés 
vagy rossz impulsió hatása alatt botlottak a rossz ösvényre, 
s csak véletlenül sülyedt a bün fertőjébe. Az ilyeneket támo-
gatni, igazgatni és tanácsolni kell, sőt segédkezet kell nekik 
nyújtani abban, hogy ballépésüknek még emlékezete is eltör-
lődjék. A valódi gonosz vagy elvetemült rab azonban gyógyít-
liatlan; reá nézve a rabsegélyző s egyéb humanitárius egyletek 
jóakarata és buzgalma tökéletesen kárba veszett. Az ilyen azon 
van, hogy minél gyakrabban s minél tovább éldegéljen az ő 
rovásukon; nincs más mentség mint őket a munkához szoktatni. 
Egyedül a munka képes emancipálni az erkölcsileg elzüllötteket, 
s csak arról lehet mondani igazán, hogy a bűn fertőjéből kilábolt, 
a ki a munkában keres és talál menedéket. 

Vannak olyanok, kikre e jótékony befolyásnak nincs foga-
natja. Ezeknél, mintha az akarat paralysálva volna. Itt már hasz-
talan minden; semmi sem képes a helyes útra téríteni a bűntől 
elkényszeredett, a nyomortól elbutult, az élet véletlen eséljei-
hez szokott máról holnapra tengődő existentiákat. Ezek a tár-
sadalom ellenségei, antisociális lények. 

De vannak azonkívül még gyengék és élhetetlenek. A sza-
badság nem minden embernek való, bármennyire erő-ítsék az 
ellenkezőt. Olyan az mint az új bor, mely a fejbe száll és elkábít, 
s a mellett mindenféle helytelen impulsusnak tárt kaput nyit. 

Mi tűrés-tagadás, be kell vallani, hogy vannak olyan embe-
rek, kik képtelenek arra, hogy helyesen irányozzák önmagokat. 
Régen, a letűnt századokban az ilyen félénk, tétovázó egyének, kik 
visszariadtak a társas élet bajaitól, kedvezőtlen esélyeitől, men-
helyet s nyugalmat találtak a középkori monostorok czelláiban. 
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Mire számíthatnak mai napság ? A börtönre. Yaljon a társa-
dalom nem ajánlhatna-e fel nekik tisztességesebb s főleg civilisa-
tióinknak megfelelőbb menedéket? 

Önök épp oly jól tudják mint én, hogy a mentség, melyet 
a gonosz hajlamú emberek mellett unos-untig felhoznak, az, 
hogy az illetők szerencsétlenek. Mindnyájan abban fáradunk, 
hogy minél jobban leszállítsuk ezek számát, s a jó embereknek 
valamennyinek a közjóra irányuló eme ligába kellene összeállniok. 

A nagy társadalmi kötelességek teljesítésére mozgósítani 
kell a nagy társadalmi eiőket. Nem szabad helyt engedni a 
tespedő s előre nem látó fatalismusnak. Cselekedjünk s mások 
is majd segélyünkre sietnek. 

Algírban egy ízben a következő adomát hallottam.1 Egy 
jámbor arabs tevéjét a mecset bejárata mellett hagyta s belép-
vén a szentélybe, így kiáltott fel: „Allah, íme imádkozni jövök 
ide s ez alatt tevémet gondviselésedre bízom". Mire Allah, imí-
gyen felelt: „Eredj és kösd meg erősen tevédet a szomszéd 
fához, azután gondviselésem majd foglalkozik vele". 

Pedig minden erőlködés sikertelen marad, ha azokat az 
okokat, melyek az értelmi és morális sülyedést előidézik, nem 
sikerül gyökeresen eltávolítani. 

Kötelességem késztet rámutatni ez okok legfőbbjére: az 
alkoholismusra. Hogyan lehetne gátat vetni e mindent elnye-
léssel fenyegető áradatnak ? Nem-e hiábavaló minden fáradozá-
sunk, a végből, hogy a gyengék bátorságát felemeljük, elha-
tározásukat megszilárdítsuk, erőkifejtéseiket istápoljuk, ha másfelől 
meg tétlenül kell szemlélnünk, mint emelkedik lassan, de biz-
tosan és végzetszerű haladásban az új generatiókban az ener-
váltak s a tébolyodottak arányszáma, a szeszes italok mérték-
telen élvezete folytán. 

Ennek a bajnak az orvoslása nem foglalkoztatja még a 
kormányok s a közönség figyelmét. Pedig már jó volna vele 
alaposabban foglalkozni. Mert hiszen a sociális testnek nyava-
lyája ez, annak a testnek, melynek minden egyes része solida-
ritásban van egymással, a melyre tehát joggal alkalmazható a 
Hippokrates-féle elv: 

Consensus unus, concursus unus, conspiratio una. 
* * * K—n. 

1 Lacassagne dr. előbb az algíri orvosi fakultásnak volt tanára. 
Ford. 
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A „Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnes-
organe" H. Ebbinghaus- és A. Königtől szerkesztett folyóirat ez 
évi 2 — 3 - i k ke t tős füzetében figyelemreméltó czikket találunk 
Helmhólstól: „Über den Ursprung der richtigen Deutung unserer 
Sinneseindruclce" czím alat t . A régibb philosophok és psycho-
logok haj landók voltak mindent , a mi érzéki észrevételi képeink-
ben minden eszmélés és gondolkodás nélkül és mégis mindenkinél 
egyforma módon jön létre, a perceptio fogalma alá sorolni, és az 
idegrendszer szerves berendezésének közvetlen eredménye gya-
nánt tekinteni , melynél még az ú. n. alsóbb psychikai folyamatok, 
pl. az emlékezés közreműködését is tel jesen figyelmen kívül hagy-
ták. Ezzel szemben Helmholtz k imuta t ja , hogy vannak képzeteink, 
melyek szintén minden eszmélés és gondolkodás nélkül j önnek 
létre., de a melyeknél az idegrendszer működése mellett az alsóbb 
psychologiai folyamatok közreműködését mégis el kell ismerni. 
Fej tegetéseinek végeredményét következő három pontba foglalja 
össze : 1. az ember veleszületet t természetének hatásaképen csak 
reflex-mozgások és ösztönök vehetők f e l ; 2. a szemléletek kép-
zésénél az emlékezés öntudat lan munkájával l é t re jö t t inductiv 
következtetések já tszanak kiváló szerepet ; 3. kétséges, váj jon a 
felnőttek képzetkörében egyáltalán találhatók-e olyan ismeretek, 
a melyek más forrásból fakadnának . 

A 4-ik füzetben W. Prey er „Die Empfindung als Function 
der Beizänderung11

 czím alat t közli e kérdésre vonatkozó észre-
vételeit, s főleg azon, lélektani szempontból kiválóan érdekes 
problémával foglalkozik : váj jon a belső ingerek, melyek az ide-
ges központokra ha tnak , ugyanazon törvényeknek hódolnak-e, 
mint a külső ingerek ? E végből számos kísérletet ha j to t t végre, 
tapaszta la tokat gyűj tö t t és sikerült constatálnia, hogy a külső 
ingerek törvénye a belső ingerekre nézve is áll. Az mindenesetre 
bizonyos, hogy a légzési centrumok és a velők összekötött görcs-
centrumok feltét lenül alávetvék az idegingerlés általános törvé-
nyének. Legszembetűnőbben muta t j a ezt az elvérzésnél egyéb-
ként csalhatat lanul görcsöket létesítő ingerek hatástalan volta, 
azon esetekben, a melyekben ez a folyamat hosszú időközre van 
kinyújtva. Az ú. n. epilepsoid rángatódzások, melyek gyors elvér-
zésnél ál landóan je lentkeznek, teljesen k imaradnak, ha az állat 
lassan vérzik el. A miből világos, hogy lassú és folytonos elvérzési 
folyamat, az erős centro-motorikus ingert tel jesen ha tás ta lanná teszi. 

Athenaeum. 36 
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Ugyanezen folyóirat eddig megjelent 1 — 4 . füzetében a 
következő philosophiai munkák vannak ismertetve. Az 1. füzet-
b e n : J. Volkelt-. Psychol. Strei t f ragen. Art. I I I . Paul Natorps 
Einlei t . in die Psych., ism. Wreschner (Ber l in ) ; Lange: Über 
eine häufig vorkommende Ursache von der langsamen und 
mangelhaften geisi. Entwickelung des Kindes. Berlin, 1893 . , 
ism. Urapfenbacb (Bonn); Sachs: Vorträge über Bau und Thä t ig -
keit des Grosshirns und die Lehre von der Aphasie und Seelen-
blindheit. Breslau, 1894. , ism. Ziehen ( J e n a ) ; Mauxim : Quel-
ques mots sur le nativisme et l 'empirisme, ism. Höpfner (Berl in) ; 
Külpe: Das Ich und die Aussenwelt. Philos. Studien. Bd. VII., 
ism. Stern (Ber l in) ; Besl: Zur Psych, der subj . Überzeugung, 
Zeitschr. f. Wel t Philos. Bd. XX., ism. Wreschner (Ber l in ) ; 
Kr äfft-Ebing: Hypnot ischeiExpir imente , Stuttg. ism. Umpfenbaeh 
(Bonn); Williams: A Revew of the Systems of E hies, founded 
on the Theory of Evolution, London, ism. Runce (Gr. L ich te r -
felde) ; Beutivegni: Anthropol . Formeln für das Verbrecher thum. 
Leipz. , ism. Umpfenbaeh (Bonn). — A 2., 3. ket tős füzetben : 
Kurella: Naturgeschichte des Verbrechers ; Bär: Der Verbrecher 
in an throp . Bez iehung; Lombroso und Ferrero : Das Weib als 
Verbrecherin und P r o s t i t u i r t e ; Nücke: Verbrechen und Wahn-
sinn beim Weibe stb., ism. Pe lman ; Langer: Psychophysische 
Strei tfragen, ism. Müller (Göt t ingen) ; Lehmann: Über die Bezie-
hung zwischen Atmung und Aufmerksamkei t . Philos. Studien. 
Bd. IX. , ism Götz Mens ius ; Bourdou: La sensation du plaisir. 
Rev. philos. Bd. 3 6 , ism. Cohn (Leipzig) ; Pick: Beiträge zur 
Lehre von den Störungen der Sprache. Arch. f. Psychiatr ie XXIII . , 
ism. Goldscheider (Ber l in) ; Gossen : Über zwei Fäl le der Apathie 
u. o., ism. Wallaschek (London) ; Pierre Janet: Der Geisteszustand 
der Histerischen, ism. Liebman (Bonn); Schrenk-Notzing: Der 
Hypnotismus im Münchener Krankenhause . Leipzig, 1894 . , ism. 
Pe lman ; Mingazzini: Sul collezionismo nelle diverse forme psico-
patiche Riv. di f renia t r ia XIX., ism Fraenkel . — A 4 füzetben : 
Wundt: Grundzüge der phys Psychol. Vierte Aufl. Leipzig. 1893 . , 
ism. Ziehen (Jena) ; Seth: Psychology, Epistomology and Metaphysics. 
Philos. Review. I., ism. Stern (Ber l in) ; Bourdou: L 'expression des 
émotions et des tendances dans le langage. Paris, 1892. , i>m. Bruch-
mann (Berl in) ; Bryan: On the development of voluntary motor 

ability. Amer. Jou rn . of Psych. V., ism. Placzek (Berlin).  
* * * 
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A „Revue philosophique" 8-ik (augusztusi) füzete gazdag 
-a bölcselet tudomány legújabb kérdéseit érintő jeles tanulmányok-
ban. hogy csak Delboeuf nagyfi ntosságú czikksorozatának folyta-
tásá t említsük fel m ndeneke lő t t : „a répi és az ú j geometr iáról" . 
Kiindul a geometria alapvető fogalmainak egymástól annyira eltérő 
meghatározásaiból , p. o Euklides és Legendre-nál s ennek con-
s ta tá lasa után azt kérdi : vájjon ha egy tudomány elvei magya-
xázatánál ily nagy eltérésekre találunk, lehet -e azokat véglege-
seknek és kifogásolhatat lanoknak neveznünk? 

Ú j meghatározásokat keresve, Dt lboeuf mindenekelőtt tisz-
t ába akar jönn i azzal, hogy kétféle meghatározásokról lehet szó. 
Vannak meghatározások, melyek úgyszólván eonstruál ják a meg-
határozandó tárgyat . Ilyenek a geometriai meghatározások is túl-
nyomólag. Vannak aztán meghatározások, melyek tisztán leírók, 
azaz a tárgy fölismen sére szolgálok; ilyenek a bolygók, csilla-
gok meghatározásai. Mindkét meghatározásnál fődolog, hogy azok 
egybevágjanak. 

Hosszú fejtegetései után, melyek során elismeréssel emlé-
kezik meg az euklidesi tételek megvilágítása terén a magyar 
Bolyai s az orosz Lobacsevszky által elért korszakalkotó ered-
ményről : abban culminál Delboeuf. hogy voltaképen számtalan 
geometr ia lehetséges, de azok mind Eukl ides geometr iáján alap-
szanak , s illuiio azok törekvése, kik a geometriának szélesebb 
alapo. igyekszenek keresni, mint az euklidesi geometria. 

A meteuclidianus geometria pbilosophiai hordereje két-
ségbevonbatlan, a mennyiben ecry fantast ikus tér construálására 
vezet, de azért a metageometerek sem ingathat ják meg az eukli-
desi geometria sziklára építet t várát, mely még hosszú százado-
kon át lesz hivatva a világnak a számok tudományába való be-
avatására. 

Bourdon az életkor befolyását vizsgálja a rögtönös emlé-
kezőtehetségre (Influence de l 'age sur la memoire immediate"'). 
Észleleteit mintegy 100 iskolai növendéken tet te , a 8 - ik és 9-ik 
•életév között. A vizsgalatnak nagy fi nto-ságát abban lát ja, hogy 
a rögtönös emlékezés szoros összefüggésben áll a figyelem erejé-
vel s az öntudat terjedelmével, a lélek e két leglényegesebb tulaj-

donságával . 
E l já rásá t akként intézte, hogy például elmondott tisztán 

«s egyetlenegy ízben egy bizonyos számsort , melyet a tanítvány-

3 8 * 
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nak azonnal ismételnie kel let t . Öt, előre megállapítot t c sopor to t 
vett fö l : számokat , betűket , egytagú, két tagú és háromtagú sza-
vakat . A számokat egyenkint e j te t te ki, p. o. hat, ket tő, öt, 
három, nyolcz, nem pedig ha tvankét ezer ötszáz harmincznyolcz. 

A számsort, betűsort stb. mind növekvő arányban alkal-
mazta ; így á t té r t 4 , 5, 6, 7, egész 8- tagú számokra is. K i v é t e -
lesen ezen túl is próbálkozott , de úgy talál ta, hogy a nyolczas 
számsort a rögtönös emlékezet a jelzett é letkorokban nem ha lad ja 
túl, sőt el is csak r i tkán éri. 

Nem szükséges hozzátenni, hogy a szám- és betűsorok fel-
adásában a rendes 1, 2, 3. abc sortól eltérő combinatiók képez-
ték az alapot. A betűknél csak egytagúakat használt , azaz az 
„y" és „w" kizárásával. A szavak feladásánál főnevek, mel lék-
nevek, igék jö t t ek alkalmazásba, ügyelve arra . hogy egymást 
követő szavak eszmetársí tásra ne nyúj t sanak alkalmat. íme pl. 
egy hat szóból álló két tagú c sopor t : „papir , kendő, lárma, czipő, 
tollkés, v inni" . 

Ügyelettel volt Bourdon továbbá a r ra is, hogy a feleletben 
a tanulók kerül jék a rbythmikus , ütemszerü betanulást , az ilyen 
éneklő rigmusos feleleteket nem vet te figyelembe. Előadása, ki-
mondása sebessége tekintetében nem használt semmi időmérőt , 
de meglehetősen hozzászoktat ta magát a kimondás egyenletes 
gyorsaságához. Ebhez képest azt tapasztal ta , hogy hat számot 
körülbelül 3 - 6 másodpercz alat t , he te t pedig 4"4 másodpercz 
alat t mondot t ki. 

Végül, hogy a kifejlendő eredményeket viszonyíthassa, föl-
kérte a növendékek tanárai t , hogy osztályozzák a taní tványokat 
értelmes, közepes értelmességű és értelmetlen minősítés szerint. 
A priori is bizonyosnak vette ugyanis, hogy az értelmesség egye-
nes arányban áll a rögtönös emlékezőtehetséggel, vagy legalább 
is ezen emlékezőtehetség közepes fokát feltételezi. 

Az elért eredményeket Bourdon tanulságos táblázatba fog-
lalta össze, melyet csak főbb vonásaiban reproducálunk itt. K i -
tűnt , hogy a hibátlanul elmondott szám-, betű- vagy szótagsorok 
perczentszáma folytonos emelkedést mutatot t 8- tó l a 14 év ig ; a 
14 éves életkortól azonban majdnem semmi emelkedés nincs. 

A 14 éves kornak, mint a serdültség korának je lentősége 
psychologiailag elvitázhat.atlan. E korban hat számjegyű próbák-
nál az elért kedvező eredmény legmagasabb százaléka 9 0 
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Nyolcz számnál szintén a 14 éves korban talál juk a legmaga« 
•sabb arányt , 3 3 % - o t . Ugyanazon korban hét számmal te t t kísér-
leteknél a pontos feleletek 4 3 °/o"o t tet tek ki, míg a maximumot, 
46-ot a 1 8 — 2 0 év közti életkorban ta lá l juk. 

A mi a betűk emlékezet utáni elmondását illeti, hat betű-
nél a correct utánmondások száma 8 — 1 0 éves korban átlag 
1 9 % , 1 1 — 1 3 évig 37 °/o, 1 4 — 2 0 évig átlag 5 7 % . Hét be tű-
nél correctűl mondtak u tána a tanulók 1 0 — 1 3 éves korban 
á t lag 1 7 % esetben, 1 4 — 2 0 éves korban átlag 3 9 % esetben. 
Nyolcz betűnél 1 3 — 1 6 éves kor közt száz közül 20 esetben 
vol t hibátlan a felmondás, 1 7 — 2 0 év közt az esetek átlag egy-
harmadában. 

Következtek az egy-, két- , háromszótagú szavakkal való 
kísérletek, melyek mindenikéről Bourdon kimerítő, a legapróbb 
árnya la toka t is figyelmes observálás tárgyaivá tevő statisztikát 
közöl. Azután összehasonlít ja a számok, betűk és szavak emlé-
kezeténél előforduló különbségeket, melyekből ki tűnik, hogy a 
-gyermekek a számokat könnyebben ismételték, mint a be tűket . 
Ellenben a nehézségben nincs számottevő különbség egytagú, 
ké t tagú vagy háromtagú szavak közt , t ehá t a szótagok száma 
nincs befolyással az emlékezet könnyüségére. 

Mindent összevéve, constatál ja Bourdon, hogy a rögtönös 
emlékezet 8 — 2 0 évig növekedőben szokott lenni, különösen ész-
lelhető a fejlődés 8 — 1 4 évig, 1 4 — 2 0 - i g már kevésbbé. Ismétli 
azt is, hogy az értelmesség és rögtönös emlékezet közt elvitáz-
hatat lan a szoros kapcsolat , a kiket értelmeseknek szoktak quali-
ficálni, azok rendesen rögtönös emlékezőtehetség dolgában is meg-
haladják a közönséges mér téket . 

Dürkheim a sociologiai methodus szabályait k u t a t j a („Les 
régles de la methode sociologique"), kétségbevonva, hogy az 
összehasonlító methodus különféle módjai egyaránt bizonyító erő-
vel bírnának sociologiai kérdésekre alkalmazva. így a megegyezés 
•és eltérés módszere, habár a physikai, sőt a biologiai tudomá-
nyok világában is a gyakorlati demonstrálásra elégségesnek ve-
hető, alig ér tékesí thető a sociologiában a jelenségek szerfölött 
bonyolult természeténél fogva. Mivel lehetetlen számba venni 
mindazokat az eseteket , melyek egy társadalom keretében elő-
fordulnak, vagy tör ténete folyamában egymást követ ték ; azért 
a r r a sem lehet következtetni csak megközelítő módon sem, hogy 
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két nép minden tekin te tben megegyezzék, vagy különbözzék: 
egyen kívül. Ily demonstrálások csak oly conjec turákra jogos í t -
ha tnának fel, melyeknek semmi tudományos ér iéke nincs. 

A sociologia methodusa független minden philosophiától, mer t 
hiszen épp a nagy philosophiai tanokból támadt s mindig ahhoz a. 
rendszerhez alkalmazkodott , melylyel együtt j á r t . így volt egymás-
után positivistikus, evolutionistikus, spir i tual is t ikus; holott egysze-
rűen sociologiának kellet t volna maradnia s egyaránt távol tar tania 
magát a metaphysikusokat táborokra osztó nagy hypothesisektől . 
Minden, a mit k ívánhatunk tőle, az, hogy a causalitás elve a. 
társadalom tünetei re is alkalmaztassék. S még ezt az elvet sem 
ismerheti el rationalis szükségképeniségnek; csak tapasztalat i 
postula tumnak, az indokolt inductio eredményének. Tek in tve 
tudniillik, hogy a causalitás törvénye beigazolódott a természet 
jelenségei más köreiben, s progressive k i ter jesz te t te ura lmát a 
biologia világára is, jogosítva vagyunk elvárni, hogy a társadalmi 
eszmék körében is igaznak bizonyuljon. 

A sociologiai tudomány ezen felszabadulásában egyébiránt 
a bölcselet is érdekelve van. Mer t mindaddig, mig a sociolog 
kizárólagosan mint philosophus tekint i a társadalmi folyamatokat,, 
csak legáltalánosabb oldalairól figyelheti meg azokat , a melyről 
leginkább hasonlí tanak a világegyetem más jelenségeihez. A mily 
arányban specializálódik, abban az arányban fog eredetibb anya-
got szolgáltatni a bölcseleti reflexióhoz. 

Az így értelmezett sociologia — folytat ja Dürkheim — n e m 
lesz sem individualistikus, sem communistikus, sem socialistikus, sőt 
ignorálni fogja e theoriákat , melyeknek el sem ismerheti t u d o -
mányos értékét , mer t nem a tények kifejezésére, hanem ú j já -
teremtésére törekednek. Igaz, hogy kutatásai végpontján azért-
szükségkép szemben fogja találni magát e kérdésekkel is. De-
éppen mert csak ebben a stádiumban fognak előtte je lentkezni^ 
megtisztulva az ephemeriamus hazug vi lágí tásától : éppen azér t 
megoldásuk is más fog lenni, mint a melyre a pártszellem vezet te 
a tények vizsgálóját. 

Mivel pedig a sociologia nem függeléke semmi más t u d o -
mánynak, hanem önálló, külön egész, tehát éppen azért a t á r -
sadalom lényegisége ezen sajátos alkatrészének tudata oly fontos-
a sociologusra nézve, hogy csak egészen önálló sociologikus cu l -
t u ra készítheti elő a ta la j t a társadalom nyilvánulati tényeinek 
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megértésére. Gyakran tapasztal ták és érezték, hogy a tünemé-
nyek, rendkívül bonyodalmas összetételük miatt , alig alkalmasok 
a tudomány tárgyalására máskép, mint egészen kivetkőztetve 
psyehikai vagy szerves elemeikből, t ehá t tu la jdonképeni te rmé-
szetükből. Dürkhe im még az ellen is t i l takozik, hogy a tények és 
jelenségek sui generis immaterial i tását a szintén bonyolult psycho-
logiai tüneményekre vezessék vissza, annál inkább, hogy az olasz 
iskola módjára a szerves anyag általános tulajdonságaiban oldják 
fel. Egy társadalmi tény csak egy másik társadalmi tény által 
magyarázható — végzi Dürkheim — s ennélfogva elérkezettnek 
l á t j a az időt. hogy a sociologia lemondjon világias sikereiről s 
felöltse azt az esoterikus jelleget, mely minden tudományt megillet. 

A physiologico-psychologiai laboratórium munkálataiból a 
füzetben Edgard Mílhaud tollából veszünk egy alapvető tanul-
mányt a „látásbeli képek külső megrögzítéséről" (La project ion 
externe des images visnelles). A kérdés tu la jdonkép egyike a 
psyehologia legtisztázottabb kérdéseinek. Taine megmutat ta , hogy 
a kép egy megújul t sensatio, mely gyöngébb és kevésbbé körül-
ményes az eredeti sensat iónál ; Maury a feladathoz becses ada-
tokkal já ru l t az áloméletből vett tapaszta la tokból ; Galton szintén 
je lentékenyen gazdagította a kérdés i rodalmát ; míg legújabban 
Binet és F e r é a hypnot izál taknak suggerált hallucinatiók ered-
ményeiből világította meg a lélektani kuta tások ez érdekes pont já t . 

Galton szerint a legtöbben a belső képet határozatlan irány-
ban lá t ják, mások ellenben a valóságnak megfelelő távolságban. 
Létezik egy r i tka , de Galton szerint e lsa já t í tható tehetség: az, 
hogy valaki egy belső képet egy darab papí r ra vetve rögzít-
sen meg. 

Miíhaudnak huszonöt esetben föltett s különböző egyének-
hez intézett kérdéseiből azonban az derül ki, hogy a látásbeli 
képek nem mindig azonos módon localizál tatnak, hanem a loca-
lizálásnak két főmódja létezik, melyek két külön typust a lko t -
nak egyéni praedisposi t iójuk sze r in t ; azonban objectiv föltételek 
néha egyiket a másik typus i rányában módosí tha t ják . 

Altalánvéve bizonyos egyének, ha egy tárgyra, személyre, 
vagy meghatározot t helyen fekvő épületre figyelmeztetjük, kép-
zetüket ugyanazon irányba helyezik, a hol lenni gondolják az 
illető személyt, tárgyat vagy épületet, még pedig a köztük levő 
távolság érzetével, elannyira, hogy képesek megmondani, hogy 
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jobbra, balra, maguk előtt vagy maguk mögött lá t ják-e a kérdéses 
tárgyat . Ezt a módjá t a localisálásnak, melylyel valaki egy tárgy 
helyzetét sa já t á l láspont jához viszonyítva határozza meg, önma-
gához viszonyított localisatiónak nevezi Milhaud. 

Vannak ellenben mások, kik mihelyt egy tárgy, személy 
vagy épület nevét k ie j t jük , azonnal elvesztik tényleges helyzetük 
és a tárgytól őket elválasztó távolság érzetét, s mintegy psycho-
logikus helyváltoztatás ú t ján , rögtön az illető tárgy közelébe 
helyezik magukat. Ez a tárgyhoz viszonyított localisatio — mint 
Milhaud meghatározza. 

Ez tehát az a két lényeges typus, melyet Milhaud meg-
ál lapí thatónak vél a látásbeli képek localisatiója tekinte tében. 
Azonban e két typus — mint már mondot tuk — annyiban elegyül 
egymással, hogy bizonyos körülmények az egyik kategór iába tar-
tozó egyéneknél is a másik kategóriát jellemző localisálási módot 
hívhat ják elő. Azonkívül a figyelem folytán is á tmehe t valaki az 
egyik localisálási vagy rögzítési módból a másikba, valaminthogy 
ugyancsak a figyelem hatása alatt a kép nagysága is változhat. 
Ezt majdnem egyhangúlag constatál ta Milhaud kísérletei közben 
mindenik . 

De ha a figyelem bizonyos képzeteket nagyítani a lkalmas, 
viszont másokat kiküszöböl. Sőt Milhaud észleletei érdekességé-
hez tar tozik annak constatálása, hogy némely egyének a figye-
lemtől el tekintve is, bár elképzelni tudnak egy tárgyat elölről, 
hátulról, jobbról , balról , de nem tudnak egyidejűleg képzelni 
egy tárgyat elölről s egy tárgyat hátulról . Kérdés, hogy a tá rgy-
hoz viszonyított localisatiónál lá t ják-e az észlelők önmagokat 
is a tárgyak képe mel le t t? Némelyek határozot tan k i je lente t ték 
Milhaud előtt , hogy ez sohasem fordul elő. 

É rdekes további tárgya volt Milhaud kuta tása inak, a geo-
graphiai pontok localisálása tekintetében folytatott kísérlet . Van 
a ki szorosan geographiai helyhez nem kötöt t tá rgyakat is 
geographiailag viszonyít. Valaki így képzelte Nagy Károlyt . L á t j a 
Francziaországot a pyrenaei hegylánczczal s kissé odább délfelé 
az Alpokkal , északi Olaszországgal, Schweizczal s távolabb észa-
kon a balti tengerrel . Középen egy lovas, köpenyegben, lová-
nak feje északkeletre fordítva stb. Sokan északot maguk előtt, 
délt hátuk mögött, keletet jobbról, nyugatot balról képzelik, 
Mások az északi vidékeket mintegy magasabban fekve lát ják, a 
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dél t á j á t pedig lejtős síkban, holott kelet és nyugat egyenlő szín-
t á jban látszik előttük. Ez bizonyosan összefügghet azzal, hogy 
a fali térképek északot fenn, délt pedig alant tűn te t ik föl. 

Mindebből azt következteti Milliaud, hogy a látásbeli képek 
akkép helyeződnek el az egyénhez viszonyítva, a hogy a tapasz-
ta la tban előfordult megfelelő sensatíók helyeződtek el vele szem-
ben, valahányszor tudniillik más képek, más tapasztalatból eredő 
indító képek nem lépnek közbe, hogy módosítsák a látásbeli 
képek irányát , vagy ha közbeléptek is, de a látásbeli képekre 
i rányzott figyelem hát té rbe nem szorí t ja ezeket, hogy meghagyja 
a látásbeli képeknek spontán localisatióját. 

Még Jaques Le Lorrain czikkét kell megeml í tenünk: 
„De la durée du temps dans le réve" czímen, melyben Paulban 
„L'act iv i té mentale et les éléments de 1'esprit" czím alat t meg-
je len t művének egy passusával folytat rendkívül érdekes polé-
miát. A könyv vonatkozó helye Maurynak egy álmáról szóló 
elbeszélését idézi, mely azonban többekkel is megtör tént már . 

„Kissé gyöngélkedtem — beszéli Maury — és szobámban 
feküdtem, vánkosom mellett anyámmal. A rémuralomról álmo-
dom, jelen vagyok a vérontásokon, megjelenek a forradalmi tö r -
vényszék előtt, látom Robespierre- t , Mara t - t , Fouquier Tinville-t 
s az egész re t tene tes korszak legocsmányabb a lakja i t , v i ta tko-
zom velők, végül sok más esemény után, melyekre csak félig-
meddig emlékezem, halálra látom magam ítélve, szekérben visznek 
roppan t csőcselék közepet te a vesztőhelyre; fellépek a vérpadra, 
a hóhér hozzákötöz a deszkához, a bárd aláhull, érzem fe jemet 
elválni törzsétől, a legnagyobb szorongás közt ébredek és akkor 
nyakamon érzem az ágy tornyát , mely hirtelen elvált és rám 
ese t t , éppen a nyakam csigolyájára, mint a guillotine kése. Az 
egész egy pillanat műve volt, mint anyám is megerősítette, és 
mégis éppen ezt a külső benyomást vette álmom oly események 
kiinduló pon t j áu l , melyek hosszú lánczolatban követ ték egy-
mást. " 

így beszéli Maury. Paulhan ehhez még idézi Bonapar te 
álmát , ki a pokolgép robbanása által okozott ébredése egyet-
len pil lanatában látta magát a tagliamentói szorosban, hallotta 
az ellenség ágyúzását, lát ta az osztrákokat , Károly főherczeget, 
a f ranoziákat stb. 
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A tény valóban nem új , emlékezetünk szerint már Du 
P r e l idéz hasonló esetet a negyedik dimensio spiri t ist ikus theo-
riái támogatására , de Jacques Le Lorrain egészen ellenkező szem-
pontból vi tat ja a kérdés t s megpróbál ja természetes megoldásra 
segíteni a kétségkívül érdekes problémát . Semmi tapasztalat 
nem jogosít fel — úgymond — ar ra az állí tásra, hogy az álom-
élet funct ional is hatványozottsága oly mértékben tartassák lehe-
tőnek, hogy egy másodpercznél kevesebb idő alat t az események 
oly sorozata kövesse benne egymást, melyek még olvasva vagy 
elgondolva is hatvanszorta annyi időt szükségeinének. Sőt min-
den a r ra enged inkább következtetni , hogy az álom alat t a 
szorosan vett agyműködés ha nincs is felfüggesztve, de legalább 
is meglazul. Különböző rendszerek, melyek a magasabb szellemi 
erők központ ja inak látszanak, megszűnvén működni , a megkí-
vánt energia összege csekélyebb. Ha a vér, mint az élettan 
taní t ja , valóban az életjelenségek egyik a laptámasza, akkor tudva 
azt, hogy az álomban az agy anemiája áll be, functionalis ereje 
is azon arányban kell hogy csökkenjen, a mint a vérirr igat ió 
meglassul. 

Minden, a mit el lehet fogadni — fejt i tovább a czikk-
iró — az, hogy az inhibitorius rendszer működése fel lévén 
függesztve, bizonyos sensatiók aránytalanúl megnőnek s meg-
felelő képeik oly a r á n y t , színt és intensivitást ö l tenek, mely 
gyakran meghaladja az objectiv kép erejét . Egy könnyű vér-
keringési zavar, légzési akadály, rossz fekvés, emésztési r end-
ellenesség a szörnyszerű, nevetséges és torzképek egész sorá t 
fej t i ki. 

De azt mondani , hogy az a sokféle j e lene t oly rövid idő 
alat t megy végbe, annyi volna, mint az idegelem molecularis 
mozgásának a villám vagy fényáram gyorsaságát tulajdonítani . 
Pedig ily gyorsaság mellett az öntudat mitsem különböztethetne 
meg, mer t mint a physiologiai lélektan körében te t t kísérletek 
muta t j ák , egy kép földolgozására s egy észrevétel megalkotására 
is megfogható idő szükséges. 

L e Lorra in tehá t csak ké t magyarázatot fogadhat el. 
Vagy föl kell tenni , hogy az ébredést megelőző féleszméletben 
Maury logikai lánczolatba hozta össze az eredeti leg különféle 
képeket , vagy pedig, hogy az utolsó impressióra épí tet te fel 
azon pi l lanatban az elbeszélt álmot. Megengedi, hogy az ágy 
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to rnyának leesése határozta meg az utolsó képet , de nem az 
egész álmot. Utóbbit csak a képzelődés hozta utólag közös fog-
lalatba össze. 

* 
* * 

Ugyancsak a „Bevue philosophique" szeptemberi (9.) füzete 
következő tar ta lommal je len t meg : G. Mouret: „Le probléme 
logique de l 'iníini. I I . Valeur et grandeur . Amelineau: L ' idée 
d ' áme dans l 'ancien Egypte . Sa genése e t son developpement . 
Observations et documents . Analyses et comptes rendus stb. 

Mouret czikksorozatának első részét az általános quanti tat iv 
a t t r ibútumok észszerű kifejtésének szentelte, azon fogalmak magya-
rázatának, melyeket az exact tudományok kezdetén találunk, s 
mi lyenek: az erő, a tömeg, a munka, a hő stb. Kimuta t t a , hogy 
ezek közt változhatlan szoros rendnek megfelelő lánczolat van, 
melynélfogva minden a t t r ibutum utolsó elemzésben hosszúsági, 
szög- vagy időviszonyokra vezethető vissza, melyeknek alapjában 
csak többé-kevésbbé bonyolult functiója. így a mechanikus munka 
az erőből, az erő a tömegből, a tömeg a gyorsulásból, a gyor-
sulás a sebességből, ez ismét az időtartamból vezethető le. 

Egy második szempont a quanti tat iv a t t r ibútumok viszonyos-
ságára vonatkozik. Ez két módon ér thető. Minden a t t r ibutum 
relatív, részint azért , mer t a szemügyre vet t dolog (tárgy vagy 
jelenség) és egy más hasonló vagy hasonlótlan s az össszehason-
lítás mértékéül szolgáló változhatlan dolog közti viszonyból szár-
mazik, részint mivel egy ellenkező a t t r ibútumot foglal magába. 

A viszonyosságnak első nemét Moure t már korábban tá r -
gyalta, ugyanez az, a mit Mack a tünemények in terdependent iá-
jának nevez. A mi a másodikat illeti, k i fe j te t te , hogy minden 
gondolkozási actusban, mely egy Ítélet vagy észrevétel bevezetését 
képezi, szükségkép és önként két ellentétes fogalom támad fel, 
mer t valamely még meg nem figyelt megkülönböztető sajátosság-
nak állítása, egy, a körülmények által adot t együttességi viszony-
ban — az anyafogalomban — föltételezi ugyanezen sajátosság 
tagadásának ha nem is valóságos, de logikai lehetőségét. Ha 
valamely quanti tat iv a t t r ibú tumot igyekszünk meghatározni sza-
batossággal, mindig indí t ta tva vagyunk ugyanakkor a correlativ 
a t t r ibutum bizonyos nemét is meghatározni s symmetrikusan ugyan -
azon alapra állítani, mely correlativ a t t r ibutum, habár ugyanazon 
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nemből való, de mint fa j , azzal ellentétes. így jelentkezik a tömeg-
gel szemben a nem-tömeg, a hővel szemben a nem-bő, az erővel 
szemben a nem-erő. Át.vive ezt az igazságot a mennyiség fogal-
maira, Moure t ezt így fejezi k i : a zérus és a végtelen egymás-
sal el lentétes és egyúttal a végessel is ellentétes fogalmak. 

Ugyanazon tu la jdonság-nemben tehát egy positiv al-nem 
s egy negativ al-nem tar ta lmaztat ik , s a ki föl nem fogja a negatív 
a t t r ibú tumot , az nem bírhat kellő fogalmával a positiv a t t r ibú tum-
nak. Vegyük például a testek tömegtulajdonságát . Ez az anyag min-
den részének azon állandó a t t r ibutuma, akár alá van vetve az 
erőnek, akár nem, hogy képes módosítani az anyag minden más 
részének mozgási vagy nyugalmi ál lapotát . Viszont az a t t r ibútum 
az a tény, melynélfogva valami egy közös jegyekkel bíró osz-
tályhoz tartozik. így a tömeg (a véges tömeg t. i.) a kölcsönösen 
egymásra hatni képes testek nagy osztályán alapuló a t t r ibutum. 

De hogy az anyag mint tömeg jelentkezzék, szükséges, hogy 
részei összetartsanak és hogy mozgásaik különbözők legyenek. 
Ha a mozgás iránya ugyanaz, akkor csak gyorsulásuk arányában 
különböznek egymástól. I t t már tehát a testek összehasonlítására 
van módunk a tömeg szempontjából . A gyorsulások egyenlősége 
vagy egyenlőtlensége a testek között i ellentétes viszonynak ad 
helyet, mely viszony vagy a tömeg egyenértékének, vagy pedig 
nem-egyenér tékének coefficiense. E szerint a tömeg ál ta lános 
nagy osztálya egyenérték tekintetében bizonyos számú alosztályra 
oszlik, vagyis ezek a tömeg a t t r ibu tuma meghatározásaiul t ek in t -
hetők, épp úgy, a mint a tömeg is egy még ál ta lánosabb a t t r i -
butum meghatározása. 

Ezeke t a meghatározó egyenértéki viszonyulatokat Mouret 
é r tékeknek nevezi. Azonban az ér ték fogalmával még nincs vége 
a quanti tat iv a t t r ibútumok logikai tanulmányának, mer t az é r ték 
csak egy közbeeső, viszonylag concret fogalom, mely a mathemat ika 
abstractabb fogalmainak szolgál támaszpont jául . Munká ja harmadik 
részében Mouret a mennyiség és mekkoraság fogalmát tárgyalja. 

Három lényeges abstract elemet vesz föl a mekkoraság össze-
te t t foga lmában : t. i. a számbeli többséget, a számsorozatot és 
a számbeli ha tá r ta lan t vagy határozat lant . A két első nem okoz 
semmi nehézséget, mer t tel jesen szabatos és tisztázott . Nem úgy 
a harmadik, mely különböző nevezet alat t fordul e lő ; Lockená l 
például végtelen, végtelenség neve alat t . Azt is mondot ták a h a -
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tá roza t lanúl osztható mennyiségről, hogy az nem képzelhető, mivel 
nem lehet a végtelenig menni, mert a tényleges végtelen meg 
nem jelení thető. Mouret a nehézséget akkép kerüli el, hogy a 
határozat lant a határozot tból származta t ja le, épp úgy, mint az 
abs t rac to t a concretból. Szerinte a határozat lan a határozot t 
abstract iója . A mekkoraság fogalmának kiindulási pon t j a egy köz-
vetlenül ezélbavett ér ték fogalma, melyet mindjár t kísér a zérus 
fogalma. A két fogalom közti hézagot aztán szigorúan megszabott 
sorban egymásmellé helyezkedő, korlátol t számú értékek sorozatá-
val tö l t jük ki, mely után ismét megjelölt helyű más ér tékek fog-
lalnak helyet az elsők közt és így tovább. A mekkoraság vég-
leges fogalma magával vonja a tetszés szerinti számban jelenlevő 
közbeeső ér tékek közbeszúrásának állandó lehetőségét, az előbb 
képzelt más ér tékek sorozata közé, abstrahálva azok számától. 

Mindezek után így határozza meg Moure t a mekkoraság 
fogalmát. A mekkoraság azon intervallum fogalma, mely egy 
sorozat minden pont ja , legyen bár a legvégső pont és egy ön-
ként választott pont, a zérus pon t j a között fennáll. Megjegyzi 
ehhez Mouret , hogy általán zérus pontnak a negativ a t t r ibutum 
ér tékét veszik, a sorozat kezdőpont ján. Ha azonban a zérus pon t 
határozot t ér ték, akkor a mennyiségek sorozata szükségkép két 
külön és ellenkező irányú sorozatra tagozódik. így a thermo-
meter fokainál, melyeket + vagy — jegygyei különbözte tnek meg, 
a szerint, a mint a lépcsőzet zérusán felül vagy alul vannak. 

Utolsó tárgya Mouret tanulmányának, hogy váj jon a matlie-
matikai végtelen viszonyulhat-e valahogy a mekkoraság valame-
lyik fokához. E kérdést tudvalevőleg már Loeke és Leibnitz is 
tárgyalta. Mouret felfogása az, hogy a mekkoraság, mint a quan-
titativ a t t r ibútumok értéksorozatának törvénye, nem szorosan vett 
quanti tat iv fogalom. Más viszonya nincs a mennyiséggel, mint 
hogy esetleg ugyanazon tárgyakban kapcsolatosak. Haladhat foko-
zatosan, de egyfelől a haladás fokai oly egységek, melyeket egy-
másközt nem lehet összehasonlí tani ; másfelől a progressiónak 
állandó és megszabott ha tára van, mely megfelel a negativ a t t r i -
butum értékeinek. Ez a ha tár a mekkoraság teljes foka, de nem 
a végtelen. Az igazi végtelen csak ott létezik, a hol a számban 
határ ta lan fokozatok egymással összehasonlíthatók és egyenlőknek 
ismertetnek föl. 

Amelineau „A lélek fogalmáról a régi Egyp tomban" ad 

\ 
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hosszabb tanulmányt , kuta tva , hogy hogyan j ö t t rá az ember, 
hogy fogalmat alkosson magának egy oly lényről, mely sohasem 
eset t érzékei alá, s hogyan kölcsönzött e lénynek a magáéhoz 
hasonló léteit, hogyan hihet te aztán az emberi létezést túlélő-
nek, csodálatos tu la jdonságokkal ruházva fel ? Ez t a genesist 
különösen érdekes a régi Egyptomban tanulmányozni, melynek 
évkönyvei Krisztus előtt kétezer évre nyúlnak vissza, s eszméi 
még távolabbi múl tban ve>znek el. Pedig az egyptomiak idő-
számításunk kezdete előtt már 3 5 századdal ismerték a lelket 
s halhata t lanságát . 

Mellőzve a tör ténelemelőt t i időszakot, már az első egyptomi 
dynast iák uralkodása alat t a Nilusvölgy lakói hi t tek egy lényben, 
melyet Aa-nak neveztek, s mely, úgy vélték, a tes tnek meg-
kettőzése volt. Azóta ez a hit nem hagyta el a Nilus völgyét. 
Csak a felől nem jö t t ek még t isztába az egyptologok, váj jon ha 
az élet elhagyta a testet , elhagyta-e annak megkettőzését is ? 
Amelineau hite szerint az u tóbbira kell következte tnünk, mer t 
e r re muta t a szájnyitás ceremóniája . 

Mikor ugyanis a bullát ünnepélyesen végső nyugvóhelyére 
kisérték, akkor egy maroknyi fövenyre egy szobrocskát emeltek, 
mely lehetőleg megfelelt az elhunytnak. Ez t vízzel és tömjénnel 
megtiszt í tot ták, azután mindenféle ceremóniák közt, különböző 
varázsszerek használatával, föloldották lábait , visszaadták mozgását, 
ka r ja i és kezei használatát , fölnyitot ták száját , szemeit, füleit , 
hogy másodszor is visszaadják az életnek. Miután a szobor ekkép 
készen állott az élet befogadására, mellébe visszatették szívét s 
helyére il lesztették nemzőrészét. Azaz hogy nem a szobornak 
adták vissza tu la jdonképen szívét és nemzőrészét, ez csak kép-
letes myster iuma volt a tö r tén teknek , mindenféle talizmánok és 
ráolvasások segélyével Tula jdonkép nem a szobor, hanem a másod-
lény kap ta vissza szívét és nemzőrészét, melyet a balzsamozás 
műté te következtében elvesztett volt. 

Tudni kell, hogy a másodlény halála, mely bekövetkezhe-
tet t akkor , ha nem gondoskodtak táplálékáról , roppant szeren-
csétlenségnek tek in te te t t az egyptomiaknál, épp úgy, mint később 
a lélek halála vagy megsemmisülése. É p p az élet biztosítása 
végett helyeztek oly nagy súlyt a mumifikált hullák megőrzésére. 
Úgy, hogy még a sírok megszentségtelenítésénél is, a tolvajok, 
kik kifosztot ták minden értékes tárgyából a múmiát , gondot f o r -
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dí tot tak ar ra , hogy helyreigazítsák a hullát magát, hogy ekkép 
a másodlény megtalálhassa benne a szükséges támaszt . 

Azonkívül a testhez minden tekintetben hasonlatos másod-
lény mellett még egy más lényt is találunk az egyptomiak hi té-
ben, melyet fényes-nek, kliu nak hívtak, s melynek szerepe e lő t -
tünk nem egészen világos. Azonban Amelineau azt hiszi, hogy 
ennek is megtalál ja nyomát a koptok hiedelmében az emberi lény 
hármas összetétele felől. Ebben a keresztéuynyé lett koptok meg-
t a r to t t ák a tiszta egyptomi hagyományt, hogy az ember testből, 
szellemből és lélekből áll. Bizonyítékát lá t ja ennek abban is, 
hogy mikor Krisztus jelen van atyja , József halálánál , kezét 
mellére téve, úgy talál ja, hogy a haldokló lelke nyakába szállott, 
megtapogat ja és érzi a helyet, hol megállt. Azután mikor a hal-
dokló utolsót sóhaj t , előbb szellemét, aztán leikét ad ja ki. Éppen 
úgy, ha valakinek haláláról beszélnek, azt szokták mondan i : 
k iadta szellemét és lelkét . Tehá t a koptok előtt a szellem kü 
lönbözött a lélektől, s a khu a másodlénytől. jó l lehet mindket tő 
csak a szellemi élet különböző evolutiója volt. 

Egészen mást j e l en te t t a tu la jdonképeni lélek, melynek 
székhelyét az egyptomiak mindig a tes t érzéki részeibe helyez-
ték. így : „könyvnélkül megtanuln i" , náluk annyit je lente t t , mint 
„gyomrába szedni" . Természetesen a gyomornak k i ter jedtebb 
értelmezést adtak , mert a szivet is abba helyezték 

A lélek elköltözése a testből Amelineau szerint ekkép 
ment végbe. Először északkelet felé vet te ú t já t bizonyos tavak 
vagy csatornák felé, melyeket á t kellett úsznia, végre egy igen 
széles tengeröbölhöz érkezet t , melyen nem mehetet t á t ezen a 
módon. Elhíresztelte tehát megérkezését, ha gazdag v o l t ; ha 
éppen királyi lélek volt, tud tára adta a révésznek, hogy egy 
különös szörnyeteg érkezet t , ki Osiris elé akar jutni , hogy őt 
mulattassa. Ha pedig nem volt királyi lélek, gondoskodott előbb 
az átkelés díjáról, csak így vezették át északkeleti Egyptom 
bizonyos boldog szigeteire, hol minden üdvözült gondtalan életet 
folytatot t . 

Más mythos szerint, a mint a lélek elvált a testtől, előbb 
hosszú bolyongást kezdet t emberformában, vagy emberfejü madár 
képében, szirtes hegyszakadékokon át , kezében bottal . El tűnve 
a sötétség bi rodalmában, ott minden pil lanatban megállí totta 
valami t i tokzatos hatalom, mely elzárta ú t j á t s melyet csak bű-
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bájos formulákkal és je lszavakkal győzhetet t meg. Azután a próba-
tételek egész sora várta az alvilágban, melyekből győztesen kel let t 
kikerülnie. így Ja lu országában Osiris gabonáját kellett művelnie, 
s mivel egyedül nem volt rá képes, a „ fe le lőket" kellett segítségül 
hívnia, k ike t azért neveztek így, mert hívására feleltek. Ezeke t 
s í r jába apró, kékzománczos, durván faragot t agyagszobrocskák 
a lakjában helyezték el, mellükön összefogott kezükben mezei 
munkaeszközöket tar tva. Az egész egy barbár szokás marad-
ványa volt, mely azt akar ta , hogy ha egy főnök meghalt, vele 
együtt háznépe nagyobb részét is eltemessék. 

Más helyen herkulesi fe ladatokra kellett vállalkoznia: meg-
ölni Apophis kígyót stb. Bevégezve mindezeket a munkáka t , me-
lyeket az alvilági is tenek elébe szabtak, kígyófejű szellemek által 
őrzöt t a j tók egész sora elé érkezet t , kik hosszú kést t a r to t tak 
kezeikben. Ezeknek nemcsak neveit kel let t tudnia, hanem ki 
kellet t találnia a feleletet kérdéseikre. Áthaladva az a j tókon , a 
nagy tüzes tóhoz ért, hol már egy bárka tündére várta , kérdé-
seire feleletet követelve. A tüzes tó után az igazság csarnoka 
következet t , melyben Osiris székelt negyvenkét ítélőbirótól kör -
nyezve. Ezek mindenikének nevét kellett tudnia a léleknek, kit 
Horus psychopompe kisért a re t tenetes sanhedrin elé. Osiris nagy 
isten faoszlopos mennyezetes t rónon ü l t ; előtte a négy halál-
szellem ; Amses, Hapi, Tiaumautef és Kvebesennuf, mögötte Isis 
és Nephtbys is tennők, s mindkétfelől huszonkét isten. A terem 
közepén mérleg állott, mellet te Anubis, a balzsamozás istene, 
bal ján Thot , kezében táblával és írónnal , jobbfelől egy víziló-
szerű re t tenetes szörny, a „nagy fa ló" . I t t kellett a lé leknek 
hosszú apologiáját megtartani , a mit negatív vallomásnak nevez-
t ek , mer t abban a lélek mindazon bűnöket elősorolta, melyeket 
nem követet t el. 

Az apológia u tán következet t az el lenpróba, mely abból 
állt, hogy a mérleg balserpenyőjébe az igazság istennőjének szobrát 
helyezték, a jobbfelőlibe a halot t anyjától kapot t szivét. Thot 
felolvasta a halot tnak a nagy könyvbe jegyzett te t te i t , s azután, 
ha a szív tel jesen ellensúlyozta az igazságot, a lélek igazoltnak 
je lente te t t ki s méltónak bármely tetszésszerinti metamorphosisra ; 
ha ellenben a szivet lenyomta az igazság, ekkor a lélek a „nagy 
fa ló" áldozatául esett, vagy más bűnhődés t szenvedett , s végezetül 
újabb életre küldetet t , hogy első élete mulasztását he lyrehoz-
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hassa. Ha e második élet után sem javul t meg s szíve könnyűnek 
í té l te tet t , akkor végleges megsemmisüléssel sú j to t ták . 

Halhatat lanság volt az erényes élet ju ta lma. De csak a 
boldogság volt örökkévaló, a büntetés csak ideiglenesen ta r to t t 
s örök megsemmisülésben végződöt t , a mitől az egyptomiak 
mindennél jobban re t tegtek. Ez a tan á tment a koptok primitív 
keresztény hitébe is, kik szerint magának a Sátánnak is meg 
kel let t halnia bűnhődése végén. Ellenben a kárhozatba lökött 
lelkek be ju tha t tak a paradicsomba s haláluk után is fölvehették 
a keresztséget. Gyötrelmeik is néha enyhültek, így szombaton 
és vasárnap s Mihály arkangyal napján , s az arkangyalnak a 
Ta r t a rus mély vizébe már to t t szárnyaiba kapaszkodva, fö l ju that-
tak a paradicsomba. 

Ebben állt az egyptomiaknak a lélekről való tana , mely 
szerint a lélek sem halhata t lan természeténél fogva. A lélek ma-
teriali tásában való hitet bizonyítja Amelineau felfogása szerint 
nemcsak az, hogy testi leg kel let t a legfőbb ítélőszék előtt meg-
jelennie, de bizonyít ja az I . Séti s í r ja tanúsága szerint az is, 
hogy föl lehetet t falatni vagy lefejezni. Ez a felfogás már fino-
modott később azzal, mely a lélek egyik jutalmául, mint lá t tuk, 
azt tar to t ta , hogy tetszése szerinti metamorphosisokon mehet 
keresztül, pl. fecskévé, phönix-szé lehet. Az illanó madár képe 
már immaterial izálta a lélek kezdetleges, durva fogalmát, s még 
inkább az a j u t a lma a léleknek, mely képesí tet te nappali időben 
is a megjelenésre. Tehá t a lélek ot thagyhat ta az alvilágot s meg-
je lenhete t t a földön még nappal i s ; ehhez kétségkívül láthatat-
lannak kellett lennie. Nem az a megjelenés hát ez — mondja 
Amelineau — melynek képességével a másodlény is bírt a maga 
szűk körében, sír jától lakásáig, hol ker t jében sétálhatot t , lako-
máka t adhatot t . A lélek ily közönséges megjelenésekben nem 
talált örömet, sokkal magasabb szellemi életet élt, s ebben lénye-
gesen közeledett már a keresztény theologia felfogásához. 

* 
* * 

ArcMves de Vanthropologie criminelle et de criminologie. 
1894 mai 15. Nr. 51. 

Tar ta lma a füze tnek : 
1. Tarde: „Les crimes de ha ine" . Sociologiai szempont-

ból foglalkozik azzal a figyelemreméltó jelenséggel, hogy míg 

Athenaeura. 37 
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néhány évvel ezelőtt még világosan észlelhettük, miként szorí t ják 
ki lassan az erőszakos bűnte t teke t a fondorlatos bűnte t tek , a 
boszúérzettől vezetet t emberölést az anyagi haszonért való ember-
ölés, addig egy idő óta ez áramlato t egészen visszafordulni lá t juk , 
a legszervezettebb vendet ta csinál propagandát megint a gyűlö-
lettől sugalt bűntényeknek. Czélzás ez az anarchismusra, melyet 
Comte Ágost már 1839-ben előre l á to t t , mert „Philosophie 
pos i t ive"- jában több helyen mu ta t j a ki a szoros kapcsolatot a 
forradalmi szellem közöt t , honnan korcs nemzedékünk kikel t , 
és az u l t ra - ind iv idua l i s ta szellem között, mely Rousseau nyo-
mán a természeti á l lapotra való visszatérést hirdeti. 

Constatá lhatónak t a r t j a Tarde , hogy valamint az egyéni 
vagy collectiv önzés napról napra gyarapszik minden osztálynál, 
daczára a társulás szaporodó formáinak, éppen úgy az egyéni 
vagy collectiv gyűlölség is megdöbbentő mértékben mutat emel-
kedést. Különösen a f ranczia viszonyokra czélozva, találóan jegyzi 
meg, hogy bárkinek legyen valami sérelme valakivel szemben, 
féltékenység, sértés, rágalom — ha elsüti revolverét , hogy lecsil-
lapítsa boszúvágyát, biztos lehet a fölmentésről. 

Az egoismus ezen nagyra növekedésének okát keresve, 
Tarde azt egyfelől a szükségletek, az élet ezernyi mesterkélt 
csábja megszaporodásában s másfelől ugyanakkor a hit, az esz-
mény, a társadalom emez erőtadó kapcsai meggyengülésében hiszi 
rejleni. Nem mintha okvetlenül szükséges volna, hogy ez a hit, 
ez az eszmény valami földöntúli czélra irányuljon ; banali tás azt 
mondani, hogy a munkás azért követeli részét a földi javakból , 
mert nem hisz a mennyeiekben. A régi rómaiak és görögök sem 
sokat törődtek az elyseumi mezőkkel s mégis nagy dolgokra, 
t iszteletreméltó erényekre voltak képesek : odaadásra, önfeláldo-
zásra, lemondásra, mer t az állam, a dicsőség, a szabadság esz-
ménye lelkesí tet te őket. A modern lelkek előtt azonban a haza-
fiságou kívül nincs más eszmény. Jö j jön egy világpolgárias áramlat , 
a mely a haza eszméjét meggyöngíti a szivekben, s nem marad 
u tána egyéb, mint az emberi társaság szétmorzsolódása egymás-
sal harczot folytató egyesekre. Innen az, ha minden magasabb, 
összetartó aspiratió hí ján a szükségletek complicatiója létrehozza 
egyfelől az egoismust az elégedetteknél, másfelől a vak gyűlöletet 
a kétségbeesetteknél . 

Rá té r aztán Tarde az utóbbi évek nagy por t vert esemé-
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nyeire, az aygues-mortes-i zavargásokra, az anarchista rémte t tekre , 
Yai l lan t , Leautli ier merénylete i re , h ibázta t ja az esküdtszékek 
verdíct jei t s a társadalmi védekezésnek eddigi rendszerét , mely 
nem elég hatályos a szenvedélyektől tüzelt anti-socialista támadás 
visszaverésére, s megjósolja , hogy ha az anarchis ta bünte t tek 
epideminja fenyegetőbb mérveket öltene, a társadalom okvetetlenül 
a r r a lenne kényszerítve, hogy maga is re t rográd ú t ra t é r jen , 
visszamenjen a primitív századok bünte tő eljárásáig, a túsz-
fogásokig s a ka tonai megtorlásokig. 

2. J. Gouzer: „Theor ie de cr ime". E tanulmányban a 
szerző a bűnte t t keletkezését nyomozza, annak benső törvényei 
szerint . Lombrosóhoz csatlakozva, elfogadja, hogy úgy a congeni-
tális, mint a szerzett anomaliának megvan a maga szerepe az emberi 
•cselekedetek el tér í tésében azok normális ú t já tó l , mindazáltal ezek 
csak többé-kevésbbé kedvező körülmények lehetnek te t te ik létre-
hozásánál ; a ta laj , melyből a bűnös te t t k isar jadzik , egészen más. 
Ez a talaj . Gouzer felfogása szerint, a társadalom. Ha a tá r sa -
dalom nem léteznék, a bűn te t t üres szó maradna. A nemzetek 
közti viszonyok világosan muta t j ák , milyenek lennének az egye-
sek közti viszonyok is a társadalom kötelékén kívül. Nem lenne 
sem jó, sem rossz, sem erény, sem bűn, csak haszon és kár . 

Bizonyítgat ja azután Gouzer, hogy az anormális nem azo-
nos je lentésű a bűnössel Vegyünk egy megfontolat lan, izgatot t , 
vagy éppen iszákos embert . Bizonyos, hogy ez az ember, ha cse-
lekvésre kényszerít ik, úgy fog viselkedni, a mint jelleme magával 
hozza. Ha verekednie kell, hévvel, tűzzel vereksz ik ; de viszont 
ha nemes cselekedetről van szó, azt usryanazzal a lelkesültséggel 
fogja véghez vinni. Semmiben sem különbözik az úgynevezett 
normális embertől, mint abban a ha j lamában, hogy messzebb 
ragadta t ja magát ennél, uayanazon indítóokok hatása alatt . Köny-
nyebben túllép a megengedett határán, de viszont könnyebben 
szárnyal fel bizonyos emelkedettségre is. 

Ellenben az úgynevezett normális ember is bír bizonyos 
kielésrítésre váró szükségletekkel és szenvedélyekkel. Már most 
ké t dolog állhat elő. Vagy rendelkezik azon eszközökkel, melyek-
kel ezeket tisztességgel kielégítheti, vagy nélkülözi azokat. Ismét 
az tán , ha az emher és kívánsága tárgya közt akadály merül föl, 
csak két dolgot lehet képzelni : vagy azt, hogy szükségletei és 
szenvedélyei kevésbbé erősek az akadálynál s akkor megfékezhet i 
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azokat, vagy azt, hogy erősebbek az akadályoknál s akkor túl-
teszi magát rajtok. 

Ily szempontból véve a dolgot — folyta t ja Gouzer — el 
lehet mondani , hogy nincs ember , a ki a bűn te t t elől védve 
lenne. Mindenki elbukhatik, mindenki ugyanannyi jóra képes , 
mint rosszra, s minél erősebb egyikben, annál erősebb lehetne 
a másikban. Adandó esetben a kik legelőbb készek a jó ra , len-
nének legelsők a rosszban is. Az ember éppen jó tulajdonságai 
fogyatkozásaival bír. Ez nem azt je lent i , hogy bármelyikünk cse-
lekedeteiben ugyanannyi lenne a jó , mint a rossz, csak azt , hogy 
a lehetőség mindkét irányban ugyanaz. 

Bertillon, Henry Coutagne és Lacassagne-na.k néhány bűn-
esetből merí tet t ter jedelmesebb orvosrendőri és szakértői véle-
ményes jelentése után, dr. Bouby szolgál a füzetben néhány 
érdekes documentummal az elmebeteg bűnte t tesek kérdéséhez, 
psycho-pa tho log ia i alapon. Négy osztályba sorozza általán a 
b ű n t e t t e s e k e t ; 1. olyanokra, a kik tel jesen ép elmével rendel-
k e z n e k ; 2. a kik korlátol t beszámíthatósággal b í r n a k ; 3. elme-
beteg bűnte t tesekre az épelméjűség l á t sza táva l ; 4 . elmebeteg 
bűnte t tesekre , k iknek megzavarodottsága kétségtelen. 

E négy kategória közül ezúttal csak a harmadik csoportba 
tartozókkal foglalkozik, a milyen öt állott keze alatt, mindannyi 
gyilkossági mániában szenvedő, azzal az érdekes sajátossággal, 
hogy azokat akarták meggyilkolni, a kiket szerettek; kettő gyer-
mekeit, kettő feleségét, egy pedig atyját. 

Ket te je ezeknek teljes világos tudatával bír t rögeszméje 
borzasztóságának, s kétségbeesve védekezet t is ellene. Imádták 
gyermekeiket , s készek let tek volna bármire is, csakhogy a ki-
sértéstől menekül jenek. Másik ket tő al ternative volt erkölcsileg 
hangolva; olykor szerették feleségeiket, máskor pedig halállal 
üldözték őket . Egy végre a legjelentéktelenebb ok miatt a k a r t a 
ap já t megölni. 

Az első eset egy anyáé, ki rajongásig szeret te gyermekeit , 
de mégis el aka r t a vágni nyakukat . Ér te lme teljesen világos volt , 
csak egyetlenegy rögeszme zavarta meg: az ölés vágya. Ha egy 
kést lá tot t , valami ellenállhatlan ösztön haj to t ta , hogy megragadja 
s gyermekeibe döfje. Ugyanezt az ellenállhatlan ingert érezte 
gyakran férjével szemben is, ha mögötte állt, míg ez dolgozott. 
Valami egyre ösztökélte, hogy felkapjon egy szerszámot s l eha j ló 
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férjét főbeüsse. Különös, liogy ez a rögeszme mindig csak éles, 
•vágó- vagy szúróeszközhöz maradt kötve; késhez, baltához, tőr-
höz ; sohasem jött volna eszébe, hogy gyermekeit doronggal üsse 
le, megmérgezze, vagy megfojtsa. 

A második elbeszélt eset egészen hasonló az elsőhöz, azon 
különbséggel, hogy itt a gyilkolás ösztönét a patiensben először 
meggyilkolt nővére hullája ébresztette fel, a kit férje részeg-
ségében agyonütött. A gyilkos halál helyett csak pár évi fegy-
házzal lakolt, s ez az áldozat fivérébe mély boszúérzetet oltott. 
Mikor aztán sógora kiszabadulván, végkép máshova költözött, a 
beteg véres gyűlölete más tárgy híján egyszerre az ellen fordult, 
kit legjobban szeretett: saját kis leánya ellen. Pedig imádta 
leánykáját, kényeztette, óvta mindentől, de mégis meg akarta 
•ölni. Sokszor próbálta leküzdeni iszonyú rögeszméjét, de hiába, 
nem bírta legyőzni, valami ellenállhatlanúl hajtotta, úgy hogy 
kénytelen volt felébreszteni feleségét, hogy vigye el közeléből a 
gyermeket. Csak a gyermek távozása csillapíthatta le némileg. 

Máskor ismét gyilkossági mániája czélját változtatta, fele-
sége ellen fordult, miután két héten át nem látta leánykáját, de 
másnap mindjárt visszatért eredeti tárgyára s a mellett bizarr 
ötletét úgy képzelte, mintha az baloldalán, a máj táján székelne 
$ onnan izgatná agyát a tett végrehajtására. 

Fölveti Iiouby a kétségkívül érdekes kérdést, hogy ha e 
mániákus betegnek sikerült volna mindjárt eleinte, a mint ter-
vezte, sógorát megölni, kétségkívül elítélték volna. Egyetlen orvos 
•sem következtetett volna elmekóros állapotra nála, s így eny-
hítő körülményekre vagy beszámíthatlanságra sem. Pedig beteg-
ségének későbbi lefolyása elvitázhatatlanná teszi, hogy már sógora 
meggyilkolásának szándéka sem eredt szabad elhatározásából. 

„Többször előfordul — jegyzi meg Rouby — semmint 
•hinnők, hogy a bűntett nem egyéb, mint az elmekor első sym-
ptomája. Vétkest hisznek büntetni, pedig csak korlátolt elhatá-
rozású beteget snjtanak." Hozzáfűzi e megjegyzéséhez, hogy 
vájjon ily esetekben, ha bebizonyul, hogy az elkövetett bűntett 
az elmekor befolyása alatt követtetett el, nem volna-e méltányos 
a bűnper revisiója, hogy legalább, ha szabadsága nem, becsülete 
legyen visszaadható a szerencsétlen elítéltnek és családjának ? 

Röviden érinthetjük a harmadik esetet, mely egy V. nevű 
patiensről szól, ki nagy vadász létére, a ki mindaddig semmitől 
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sem félt sem éjjel, sem nappal, két év óta nem mehet át egy 
erdőn a nélkül, hogy kimondhatlan rettegést ne érezne. Megáll 
az erdőszélen, nem mer belépni sokszor órákig, s ha mégis el-
szánja magát, arczára halálsápadtság ül, haja égnek mered. Pedig 
nincs mit félnie, se vadtól, se gonosztevőtől. Valami titokzatos 
ejti rettegésbe, a halált sejti háta mögött, készen őt lesújtani. 
Ez a lelki állapot tart vagy három hétig, azután hirtelen nyom 
nélkül eltűnik. 

Vadászat közben ha elejt egy madarat, fél fölvenni, habo-
zik, hozzálép meg hátrál, lábát ráteszi, hogy ne lássa, így küzd 
magában perczekig. 

Tulajdonképeni öldöklési mániája azonban neje ellen irá-
nyul, kire féltékeny. Egész éjeken át látja, a mint késsel kezé-
ben kergeti őt szobáról szobára, vagy pedig ujját puskája ravaszán 
nyugtatva veszi czélba. 

Kétségtelen itt is, hogy ha V. a büntettet elkövetve, biró-
ság elé állíttatott volna, a kérdésekre teljes értelmességgel vála-
szolt, tettét féltékenységgel indokolta volna, s orvosi vizsgálat 
nélkül súlyos és becstelenítő büntetés lett volna sorsa. 

Fölemlítjük még a füzetből a normális vagy eltérő agy-
functiók tekintetében nyitott enquéte eredményeit összefoglald 
rovat néhány érdekes adalékját, melyek különösen a visualismus 
szerepét világítják meg a fogalomképzésnél, a sexualis inversio 
egy esetének autobiographikus leírását folytatólag, valamint két 
orvos benyomását egy lyoni kivégzésnél, melynek szomorú hőse 
egy egykori circusi clown, Busseuil volt. Tanulságos psychologiai 
és erkölcsi tanulmány ez, mely rámutat arra a kérkedő cynismusra, 
mely az elítéltet jellemzi, ki „bátran akar nagyszámú nézősereg 
előtt meghalni". Mindamellett a két jelentés megegyezik abban, 
hogy a látványban hiányzik minden emelkedettség. „A hajnali 
kivégzés, a látást elfogó katonai cordonnal, a feladatukat szégye-
neim látszó hóhérokkal — csak egy új, takargatott bűntett be-
nyomását kelti. Ha a kivégzés által a tömegre akarnak hatni 
s feltartóztatni a gyilkos karját, akkor a legvégső igazságszol-
gáltatásnak fényes nappal kell történnie, emelt vérpadon, bizonyos 
apparatussal, mely elfödje a szertartásban azt, a mi benne meg-
botránkoztató és nemtelen". 

Még érdekesebbek Leon Blanc dr. észleletei az elítéltek 
annyit dicsért bátorságáról. Ö ebben nem bátorságot lát, hanem 
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csak konok érzéketlenséget, az érzések mély perversióját; mint 
a hogy egy hysterikus elszenvedni képe s a szúrást egészen fájdalom 
nélkül, úgy ezek az elvetemült bűnösök is, kik nevetségesen 
csekély előnyért koczkáztatják életöket, nem törődnek bűneik 
következményeivel, saját sorsuk épp oly kevéssé aggasztja, mint 
áldozataik sorsa. Az élet, még saját életük is, keveset nyom 
előttük, s az erkölcsi érzék ugyanazon hiánya, mely képtelenné 
teszi őket becsületes kenyérkeresetre, a kivégzés borzalmasságá-
nak érzetét is kiirtja belőlük. 

* 

A „Nouvelle Bevueu ez évi július elseji számában figye-
lemreméltó tanulmánynyal találkozunk Charles De Müry gróf 
tollából a „Politika lélektanáról" („Esquisse de psychologie 
politique.") A tárgy valóban érdemes a kifejtésre, mert a gya-
korlati politika tárgya az ember, embertársához való viszonyá-
ban, tehát az emberi természet közös elemei, gyarlóságai és eré-
nyei, érdekei és vágyai döntően hatnak be a gyakorlati cselekvés 
rugójára. Itt természetesen a politikát nem tudományos érte-
lemben kell értenünk, hanem mint a közügyek vezetésének tény-
leges módját. De nyilhatik-e épp azért az emberi lélek tanul-
mányozására hálásabb tér, mint az a roppant mező. melyen 
annyi ember, annyi elmélet áll harczban, melyen az incidensek 
oly gyorsan váltják fel egymást, s a jó és rossz szándok annyi 
alkalmat talál érvényesülésére. A politikai harcztéren valóban 
oly nagy érdekek vannak lekötve, tárgyaikban, eredetükben any-
nyira változók, hogy nem is lephet meg, ha azok a lélekre 
igen bonyolult fluctuátiók bélyegét nyomják. 

Szabad és demokratikus társadalomban az események roha-
mosabbak levén s a politikával foglalkozók is számosabbak, 
mint egy absolut fejedelem által kormányzott vagy aristokra-
tikus államban, nagyon természetesen a jellemeknek is nagyobb 
sokfélesége, több nagy eszme és több közönséges cselszövény 
köti le figyelmünket. Nem szorul semmi bizonyításra, hogy a 
közéleti szereplés leghathatósabb rugói minden időben a nagy-
ravágyás és személyes érdek voltak, csupán az útak mások, 
melyeken át különböző időkben czélját érhetni reméli, a sze-
rint a mint a nép vagy egyesek souverainitása az, a melynek 
bizalma megnyeréséről van szó. 
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Nagyobb része Charles de Müry tanulmányának a poli-
tikai jellemek és helyzetek sokszor kegyetlen de mindig találó 
analysisét adja, s a kép, melyet így rajzol, meglehetős sötét és 
vigasztalan. Az erkölcsi fejlődés törvényei, az ethikai világfej-
lés gondolata egészen háttérbe szorulnak a személyes és min-
dennapi érdekek ezen harczában. Több szellemmel, mint mély-
séggel árnyékolja a politikai carriére körvonalait, például a 
választások esélyeit, néhol egészen szőrszálhasogató és fölösle-
ges casuistikába csapva át. 

Sikerülten ostoroz bizonyos politikai előítéleteket is, melyek 
a pártszempontok egyoldalúságaiból veszik eredetűket. Ilyen a 
politikai pártállás-változtatások iránti indokolatlan idegenkedés. 
Az elhagyottak ezt nem tudják megbocsátani, a régi coenacu-
lumok bizalmatlanok és nem látnak ily lépésben egyebet, mint 
a sikeres előbbrémenetel eszközét. Pedig ez a szempont éppen 
nem jogosult a szabad véleményeken alapuló kormányrendsze-
rekben. Yajjon — kérdi Müry — a parlamenti vita és a sajtó 
eszmecseréje czélja nem-e éppen az, hogy meggyőzze és meg-
térítse az ellenfeleket? Máskülönben a sajtó és szólásszabad-
ság nem volna egyéb a hiszékenyek számára felállított tőrnél, 
meddő szóharcz, mely nyomtalanul tűnne el és érintetlenül hagyná 
az ellenkező meggyőződéseket. Ha üldözzük azokat, kik a par-
lamenti intézmények czélja és szelleme szerint meg hagyják győzni 
magokat mások okoskodásaitól, akkor mirevalók az újságok és 
a szószékek agitálásai ? Ostracismust gyakorolni a neophyták* 
kai szemben azon ürügy alatt, hogy megtérésük nem őszinte, 
annyi, mint beismerni, hogy a szónok és publicista csak mester-
emberek, kik azonban tulajdonképen senkire sem képesek hatni. 

Egyformán elítélendő az a politikai iskola, mely semmit 
sem hall, semmit sem lát, semmit sem tanul, csak puritánsá-
gával takarja szellemi törpeségét és az, mely kényelmes módon 
lebeg az összes pártok közt, nem mintha egyiket otthagyná a 
másikért, hanem mert szürke semlegessége mindegyikhez egy-
formán simul. Az amolyan szabású politikus komoly, kimért, 
ünnepélyes magatartása csak por azok szemében, kiknek hiá-
nyos emberismerete nagy jellemet sejt konok hozzáférhetlensé-
gében, viszont ezeknek meggyőződés és programm nélkül való 
határozatlansága minden combinatióban lehetségessé teszi embe-
rüket. Valóságos mozaik-szerű lények ezek, az összes politikai 
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pártok és csoportok töredékeiből összerakva és sajátszerű ragacs-
csal összetartva. Minden különböző vélemény talál bennök valami 
önmagának megfelelőt s ők boldogok ebben az ecclecticismu-
sokban. Kedvesek, udvariasak, mindenkihez alkalmazkodók, anél-
kül, hogy bárkit kompromittálnának, kitűnően beválnak abban, 
hogy mások betört üvegeit összeragaszszák, s elrejtsék utána a 
repedéseket. Az ilyenek alapjában minden rendszerrel szemben 
indiíferensek lévén, éppen azért szögletességük sincsen. Ha oly-
kor „lavírozni" kell, a mi zavaros időkben sokszor megtörténik, 
akkor az ilyen szabású politikusok egyenesen szükségesekké 
válnak; velük ki lehet kerülni azokat az éles szirtfokokat, melyekbe 
nyersebb politikus menthetetlenül beleütődnék. Egyszerű, világos 
helyzetekben talán ő maga gyanús és képességei nélkülözhetők 
volnának, a mikor egy darabból faragott emberekre van szük-
ség, de a bonyolult válság óráiban övék a jövő. Hajójukat 
nem kormányozzák a révbe, de a hullámok csapásait elkerülni 
egyedül ők alkalmasok. 

Mint látni való, Charles de Müry meglehetős hű tük-
röt tár a jelenkor politikai kapaczitásai elé. Sorai szinte meg-
elevenednek s a pártélet chablonai psychologiai tartalmuk szerint 
sorakoznak fejtegetései alatt. Mindenesetre jogosult és nagyon 
realistikus módja a politikai küzdelmek története felfogásának, 
mely már annyi elmét foglalkoztatott. Plató és Aristoteles úgy 
tekintették azt, mint az emberi cselekvés legszebb terét, ellen-
ben Aristophanes kérlelhetlen iróniáját szegezte ellene. Ciceró 
egyként kimutatta a polgári élet körében eszközölt üdvös javí-
tásait és felforgatásait; Thucydides bölcs pártatlansággal vizsgálta 
bölcs alkotásait és féktelen rombolásait, Titus Livius hatalmas 
szellemét, Tacitus bűneit és gyarlóságait vázolta elénk. Machia 
velli hideg cselszövényeit, La Rochefoucald és La Bruyére üres 
hiábavalóságait tárta fel; Bossuet fenséges harmóniát, Vico az 
emberi szellem örök körforgását látta benne; Boctius szolgasága, 
Hobbes pedig szabadosságai ellen kelt ki s míg Montesquieu 
törvényeit igyekezett meghatározni, addig egy XVIII, század-
beli bölcsész nem habozott kimondani, hogy „a politika az embe-
rek rászedésének tudománya." 

Eugöne Simon a mezőgazdasági válságból kiindulólag a köz-
ségi tulajdon rendszerének egy új programmját formulázza, melyet 
míg egyfelől a történeti múlt intézményének ismer fel, egy-
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szersmind a jövőbeli kibontakozás útjaként jelöl meg az agrár-
socialis problémák jelenlegi bonyodalmaiból. Nagy Károly csá-
szárra vezeti vissza a kötött kisbirtok intézményének eredetét, 
melyet csak a nyugati birodalom felbomlása szüntetett meg, 
de vannak még ma is franczia községek, melyekben fenmaradt 
az elidegenithetlen kisbirtok elve, s biztosító bástyáját képezte 
a lakosság boldogításának. 

Különösnek és sajnálatosnak tartja, hogy éppen most, 
mikor a nagyipar fejlődése a vidék lakosságát ellenállhatlanul 
csábítja a nagyvárosokba, éppen most akarták a végső csapást 
mérni a községi tulajdon rendszerére. 

Mert látnivaló, hogy a földbirtok és annak müvelése közti 
kapocs mind tágabbra lazulása, a mezőgazdaság és ipar mind 
teljesebb elkülönződése és különösen a nagy ipari műhelyek 
összetorlódása távol a vidéktől, rendkívül nehézzé tették a kis-
gazdák, a mezei munkások s általában a vidéki népesség hely-
zetét. A mindjobban csak a mezei munkára és a gazdasági 
évszakok idejére korlátozott munkabérek Francziaországban is 
elégteleneknek bizonyulnak. A bérletek hatvan év óta csaknem 
megnégyszereződtek, minden egyéb ok nélkül, mint az elhelye-
zést kereső tőkék versenye miatt. Rendkívüli módon növeked-
tek a közvetett adók is, valamint a fogyasztási czikkekre vetett 
vámok, melyek természetesen csökkentik az eladást, s követ-
kezőleg az értéket is, s így utolsó sorban a termelő munkára 
súlyosodnak. 

Mind e jelenségek lehangolják a kisbérlőket s a mezei 
munkásokat s őket a városok felé hajtják természetszerűleg. 
Ha a mozgalom tovább tart — mondja Eugéne Simon — föld-
müvelés rövid időn csak a nagy tőkepénzesek és nagy szövet-
kezetek kezeiben lesz lehetséges. Nem vizsgálva itt azt, hogy 
vájjon a földmívelésnek ez a formája kedvezőbb lesz-e a ter-
melés és a lakosság érdekeire, annyi bizonyos, hogy mivel lehe-
tetlen kívánni, hogy egy egész terület csupán néhány ezer magá-
nos vagy társaságba állott nagy tőkepénzestől műveltessék, tehát 
elő fog állni az az idő, midőn a hazai föld nagy része műve-
letlen és értéknélküli marad. 

A helyzet — jegyzi meg E. Simon — már is oly komoly, 
hogy említeni lehetne földbirtokosokat, kik hajlandók volnának 
uradalmaik több, mint tizedrészét átengedni a községeknek, 
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csakhogy visszatartsák rajta a lakosságot s többi földjeiknek 
visszaadják a munkát és értéket. 

Az embernek a földhöz lánczolására teremtette meg Amerika 
a Home stead törvényt, míg Anglia 1892-ben a Small Agricul-
tural Holding's Act útján biztosította a községeknek azt a 
jogot, hogy kisajátíthassák azon nagybirtokosokat, kik vona-
kodnak nekik eladni a szükségeseknek vélt területeket, végre 
újabban Oroszországban is egy ukáz állította helyre a Mir: az 
orosz község földjeinek elidegeníthetlenségét. 

Bírálgatva mindez intézkedéseket, Eugéne Simonnak a 
Home Steadra mindenekelőtt az a megjegyzése van, hogy ez, 
12 hektár földnél alkalmazva s a szülők akaratától függve nem 
nyújt a jövendőre nézve elég garantiát s állandóságot. Viszont 
a Small Agricultural Holding's Act csupán a földtulajdonnak 
a parasztok előtt könnyebben hozzáférhetővé tételére szorítkozva, 
a nélkül, hogy annak megtartását is biztosítaná, több angol állam-
férfi véleménye szerint sem felel meg minden várakozásnak. Végre 
a Mir földjének élidegeníthetlensége, mely a községre bízza, hogy 
meghagyja-e a földek közös haszonélvezetét, vagy pedig minden 
évben újólag feloszsza azokat, túlságosan collectiv s nem enged 
elegendő szabad tért a haszonélvezők kezdeményeinek, felelős-
ségének és állandó szükségleteinek. 

Ennél szabadelvűbbnek s egyszersmind gyámolítóbbnak tartja 
Eugéne Simon a franczia községi tulajdon rendszerét. Itt körül-
belül 2,500.000 hektár föld. képezi még a községek tulajdonait, 
melyből 700—800.000 hektárra lehet tenni a müvelés alatt álló 
vagy művelhető földek területét. Annyit tenne ez, mint 7—800.000 
családnak biztosíthatni az életfentartás eszközeit, még akkor is, 
ha a haszonélvező bizonyos arányos ellenszolgáltatásra lenne kö-
telezve. 

Csakhogy szükségesnek tartja a szerző, hogy az egyenes 
ágon való átruházási jog mellett jogot adjanak a haszonélvező-
nek arra is, hogy házat emelhessen a maga részére, s ha gyer-
meke nincs, örökbe fogadhasson valakit, ki ugyanolyan czímen 
lenne öröklőképes, mint hasaját természetes gyermeke volna. 
Továbbá óhajtaná, hogy a község engedélyével és jóváhagyásával 
földjét kicserélhesse mással, föltéve, hogy a másik terjedelme és 
termékenysége nem áll az első mögött. Ha azonban a községi 
rész örökség útján oly leányivadékokra szállna, kik házasság 
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következtében kénytelenek lennének elhagyni a községet, vagy 
pedig rendelkezési képességükben korlátolt gyermekekre: akkor 
e rész természetesen visszaszállana a községre, csupán a felmenők 
beruházások által eszközölt értéktöbblet erejéig való kárpótlás 
volna kötelezőleg kimondandó. 

Számít Eugéne Simon arra is, liogy a földtulajdon szabad 
adományozás útján is jelentékenyen szaporodna. Sok kisbirtokos 
örülne, ha azzal biztosíthatná birtokát az osztály és elidegenítés 
útján érhető szétdarabolás ellen, ha földjét a község oltalma 
alá adhatja, föltéve, hogy két-három nemzedéken át biztosíttatik 
annak bírása gyermekei számára. 

Azzal is számol Eugéne Simon, hogy a községi javak ma 
már a keleti departementok kivételével alig foglalnak magukban 
szántóföldeket, de mindenütt vannak erdők, legelők, melyeknek 
bizonyos részei alkalmas munka utján könnyen át volnának ala-
kíthatók. A szükséges javítási beruházások megtétele s a földek 
parcellázása után, az egyes részeket akár sorrend, akár sors-
húzás szerint bocsátanák a lakosok rendelkezésére. 

Fejtegeti azután azokat a feltételeket, melyekhez képest 
a községbeli haszonélvezőknek mód volna nyújtható maguk között 
hitel- és segélyszövetkezetek alakítására, melyek segélyével könnyű 
visszafizetési föltételek mellett juthatnának olcsó kölcsönökhez, 
házépítés, birtokvásárlás, gyermekek kiházasítása stb. czéljából. 

Itt rámutat a Schweizban, Yallis cantonban több helyt 
meggyökerezett családi pénztárakra, a milyet Sainte-Croix köz-
ségben is alapított 1754-ben Pierre Jaccard oly czélból, hogy 
bizonyos tartalékot teremtsen, mely idővel segélyforrásúi szol-
gálhasson utódai kőzűl azoknak, kiket sorscsapás, tűzvész, ára-
dás, jószágainak pusztulása ért. A tartaléktöke, a tehetősebb 
családtagok adományai által is gyarapítva, kisebb-nagyobb kölcsö-
nöket nyújtott zavarba jött családtagoknak, évjáradékkal látta 
el a magával tehetetleneket, szóval minden irányban áldásosán 
működött. 

Ismerteti azután a nálunk is meghonosodott Raiffeissen-
féle változó tőkéjű, de egyetlen község határain belül működő 
gazdaszövetkezeteket, melyek csak meghatározott czélra, bizto-
síték mellett nyújtanak tagjaiknak kölcsönt a szükséges időre, 
teljes lejáratra, vagy pedig a kölcsönt vevő bevételeivel összevágó, 
előre meghatározott törlesztési terminusokra. Természetesen e 
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már nálunk is elterjedt s Németországban, Ausztriában, Orosz-
országban ezernyi számban fennálló szövetkezeti rendszer Franczia-
országban még eddig nem talált utánzásra. 

így képzeli megvalósítandónak a jeles franczia közgazda-
sági író a jövő gazdasági reform-programmját, kezdve alulról, a 
kisbirtok legjobban fenyegetett, legsürgősebb támogatásra szoruló 
gazdaközönségén. 

* 
* * 

Annales de Vécole libre des sciences politiques. Neuvieme 
année nr. 4. Juület 1894. 

E füzet tartalmából kiemeljük D. Zolla közleményét „a föld 
értékének és jövedelmének ingadozásáról Francziaországban a 
XVII. és XVIII. században". A közgazdaság történetének tanul-
mányozói előtt nagyjelentőségű kérdéssel birkózott meg ebben a 
szerző, roppant anyagot halmozva össze e mindvégig documen-
tarius és nagy apparatussal írt czikksorozatában, melynek alap-
jául a gazdasági termények ára ingadozásának három periódusát 
veszi fel a mult században, XIV. Lajos kora utolsó éveitől 
1720-ig, azután innen 1750—60-ig s végre XV. Lajos ural-
kodása utolsó éveitől a forradalomig. Az első korszakot az élelmi 
czikkek aránylagos magas ára határozza meg, melyet a második 
időszakban jelentékeny csökkenés követ, hogy újra emelkedés-
nek adjon helyet. Ez ingadozások okát nem csupán a politikai 
eseményeknek, hanem főleg a népességi viszonyok hullámzásának 
tulajdonítja. Az 1760-iki emelkedő árak összefüggnek a népes-
ség gyors növekedéséből eredő kereslet fokozódásával. 

De még tartósabb hatása volt talán a nemes érezek vásárló 
ereje változásainak az árhullámzásokra, mert nem kell feledni, 
hogy a gabonaárak depressióját és 1760-tól kezdődő gyors emel-
kedését ugyanekkor Angliában is észlelték, daczára az 1689 óta 
engedélyezett szabad kivitelnek. S valóban Michel Chevalier is 
a gabonaárak és a föld hozadékának emelkedését a XVIII. szá-
zad második felében a nemes érezek általános elértéktelenedéséből 
magyarázza ki. Ez pedig oly általános gazdasági jelenség, me-
lyet egészen véletlen események, új bányák fölfedezései stb. idéz-
tek elő, s mely semmivé, vagy legalább elégtelenné teszi Ricardo 
theoriáját a földjáradékról. 

Áttérve a mezei munkabérre, kimutatja Zolla azoknak 
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viszonyát az élelmi szerek drágulásához a mult század folyama 
alatt, s utal arra, hogy míg az élelmi szerek ára ma megnégy-
szereződött, a kenyér kivételével, addig a munkabér az előbbi-
nek csak háromszorosát érte el. A mezei munkásnép, melynek 
munkabére a mult század alatt átlag egy frank volt napjára, 
a gabonatermékek ára emelkedéséből nemcsak hogy hasznot nem 
látott, de az helyzetét még rosszabbá tette. Igaz, hogy egy részök 
földbirtokkal is rendelkezvén, hasznot húzott a gabonaárak emel-
kedéséből. De nem mindegyiköknek volt földjük, s az ilyeneket 
mi sem kárpótolta munkabérűk tényleges csökkenéseért. így tehát 
az élet megdrágulásának egyenes következménye volt a munka-
bér reductiója s a munkásnép helyzetének rosszabbodása. 

Fontos jelenségnek tartja Zolla a gazdaságtörténelem ezen 
tényét a javak elosztásának szempontjából. Világos — úgymond 
— hogy a föld hozadékának emelkedése és terményeinek drágulása 
1750-től csak a földtulajdonosoknak és munkáltatóknak vált 
javára. 

Tehát igaza volt Turgotnak, ki egy helyt így fejezte ki 
magát: „Az egyszerű munkásnak, kinek csak két keze és szor-
galma van, nincs egyebe, mint a mit sikerül másoknak eladnia 
verejtékéből. Ezt tőbbé-kevésbbé drágán adja el, de ez a több-
kevesebb nem egyedül tőle függ, hanem azon egyezségtől, me-
lyet azzal köt, ki munkáját megfizeti Ez, a mennyire lehet, 
olcsón fizeti meg; mivel sok munkás közt választhat, azt sze-
reti jobban, ki olcsóbban dolgozik. A munkások tehát kényte-
lenek egymás tetszése szerint lenyomni béreiket. Mindennemű 
munkánál megtörténhetik, sőt meg is történik, hogy a munkás 
bére csak arra szorítkozik, a mi nélkülözhetlen önfentartására". 

Colonjon a társulási jog történetének rendszerét adja elő 
Francziaországban (De rassociation), bevezetőleg különbséget 
téve oly társaságok közt, melyekhez önkéntelen, születésünknél 
vagy polgári törvényeknél fogva tartozunk, s olyanok közt, me-
lyek csak facultativok, s melyekhez csak kifejezett akaratból 
csatlakozunk. Ez utóbbiak ismét erkölcsi jellegű, vagyis ideo-
kratikus társulatok lehetnek (vallási, tudományos, filantropikus) 
és vagyoni czélokon alapulók. 

Ezen fonállal kezében vezet végig az ancién regime és a 
forradalom intézményein, hogy a jelenkoron végezze. 

A nem önként választott társulási formák közt felsorolja 
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a családot, a községet és a katholikus (?) vallást, a másodikat 
— azt biszszük, tévesen — azon átalakulásból vezetve le. mely 
a XII. században az ember egyéni szabadságát és a városok 
szabad szervezkedését proclamálta, szabadság charták alapján, a 
földesúri önkény túlkapásai ellen, s kezdetben a királyi tekin-
tély támogatásával. Mindamellett lentebb már elismeri, hosy a 
község tulajdonképen a törzsszervezetből fejlik ki, s a családi 
közösségnek mintegy folytatása. Természetesen történelmileg ez 
két különböző dolog, a mennyiben a község állandólag a föld-
höz kötött s egymással rokoni, szomszédsági vagy érdekeltségi 
viszonyban álló családokat egyesített magában. 

Érdekesen commentálja azonban, hogy a mult századbeli 
vidéki, sőt városi népességnek is mily tökéletlen fogalma lehe-
tett az államról, midőn egyetemesebb műveltség nélkül, könnyű 
közlekedési eszközök híjában, alig bírhattak értesüléssel a poli-
tikai események felől, sőt nem is nagyon érdeklődhettek azok 
iránt, tekintve, hogy részvételök nélkül mentek végbe. 

Részletesen megy végig aztán a katholikus egyház szer-
vezetén, a káptalanok, congregatiók, egyetemek, collegiumok, a 
czéhek és ipartestületek jellemzésén, röviden érintve az ancien 
régime kereskedelmi társulatait, azoknak két külön formájában, 
a. részvénytársaságokban és bizományi társaságokban. A forrada-
lom az egyénnek polgári, politikai és ipari szabadságát biztosí-
totta. De ezen felszabadítás folytán izolálta is egyúttal a min-
denható államban. Ez az oka, hogy a jelenkorban már erejét 
fokozó önkéntes társulások útján igyekszik elérni oly eredmé-
nyeket, melyeket egyesek erőfeszítései el nem érhettek 

Számszerű adatokban bővelkedő hosszabb tanulmányt ír 
e számban Henri Brenier is India ipari fejlődéséről, kimerítő 
adalékot szolgáltatva vele a kelet nagyiparának fejlődéséhez. 
Puuzet a directorium politikájáról értekezik, oknyomozó módon, 
annak időnkénti megújulását véve alapul; míg Arnnnd a belga 
választási reform előzményeit adja elő. Részint a lefolyt válasz-
tások, részint a nálunk is küszöbön álló parlamenti reform 
szempontjából felettébb időszerű czikkből kivonatoljuk a követ-
kezőket. 

Az 1893-iki választási törvény Relgiumban első módosí-
totta lényegesebben az 1831. február 7 iki alkotmányt, Európa 
legrégibb alkotmányát. Az akkori nemzetgyűlés oly szabadelvűén 
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dolgozta ki a közszabadságokra és polgári jogokra vonatkozó 
alkotmányos elveket, hogy az 1893-iki revisionisták sem talál-
tak változtatni valót sem a sajtószabadságon, sem a gyülekezési 
és társulási jogon, összes törekvésük a politikai választói jog 
reformjára vonatkozott, mint természetes és elkerülhetlen követ-
kezményére a belga nemzet politikai és erkölcsi fejlődésének. 
1830 óta Belgium népessége csaknem megkétszereződött, a né-
pesség anyagi helyzete megjavult a földmüvelés és ipar terén 
tapasztalt nagy előhaladás következtében. Magától értetődő, hogy 
135.000-nyi száma a választóknak nem felelhetett többé meg 
egy 6 milliónyi nemzet úgy belső, mint külső szükségeinek. Ebből 
a 47. §. revisiója elutasíthatlan követelményként jelentkezett. 

Ez a szakasza az alaptörvénynek a választói jogot mind-
két törvényhozó testület tagjai választásánál 20 frt egyenes 
adó fizetésétől tette függővé. A választók számának elégtelen-
sége s a census-rendszerből támadt visszaélések azonban feltar-
tózhatlanúl sürgősnek mutatták a reformot, s így történt, hogy a 
különböző rendszerek közt ingadozva, végre a „vote plural" formá-
jánál állapodott ineg a közvélemény. E szerint jövőben minden 
25 éves belga, ki legalább egy év óta lakik ugyanazon község-
ben, választói jogot nyer. Ha pedig e sarkalatos föltételekkel az 
alkotmánytörvényben megállapított más föltételek is találkoznak, 
így a betöltött 35 év, meghatározott katasztrális értékű ingatlan 
birtoka, bizonyos jövedelem, vagy takarékpénztárban elhelyezett 
összeg kimutatása, akkor ez két szavazatot biztosít. Végre a 
felsőbb tanintézetek tárgyainak megfelelő, s akár egyetemen 
szerzett diplomával, akár az elfoglalt állás jellegével támogatott 
képesítés két pótszavazatot biztosít a belga állampolgároknak, 
megjegyezve, hogy a szavazati jog ezen cumulatiója három sza-
vazatot meg nem haladhat. 

Az új választási törvény a senatus tagjainak összeállítását 
is lényegesen érinti. Eddig a képviselői kamara s a senatus 
ugyanazon választó közönség bizalma alapján gyakorolta jogát. 
A senatus tagjainak nagyobb részét ezután is közvetlenül fogják 
választani az új 47. §. szerint összeírt listák alapján; de azon-
kívül a senatus az ország administrativ területei szerint változó 
arányban a törvényhatóságok által közvetve választott bizonyos 
számú taggal is ki fog bővülni, kiknél semmi választói census 
nem kívántatik meg. 
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Midőn a választói reform kérdése ekként fölvettetett a két 
kamrában, a katholikus párt bírt többséggel, úgyde a revisionista 
mozgalom legbuzgóbb szóvivői a socialisták voltak. Mielőtt a 
katholikus többség engedett volna a Bernaert-ministerium óha-
jainak s a választási reform fölvételét elhatározta volna 1890-
ben, előbb azt ismételten visszautasította. Maga a liberális tábor 
is meg volt oszolva e kérdésben. A cabinet a kisebbségek ará-
nyos képviseletét akarta érvényre juttatni az alkotmányreform-
ban, a mi azonban egészen más jelentőséggel bír, mint a választói 
jog kiterjesztése. Mindamellett nincs kétség benne, hogy e kérdés-
sel is mihamarább foglalkozniok kell a választó gyülekezeteknek, 
kibontogatva azt abból a határozatlan ködből, melybe eddig 
Férőn és Helleputte formulájában burkolva voltak. Valódi orvos-
lása lesz ez azon állapotoknak, melyek az ország nemzeti egy-
sége szempontjából tarthatatlanok. Mert Belgiumban a válasz-
tások rendkívül változó nagyságú választókerületek szerint tör-
ténnek, némelyik egy, másik 16 képviselőt választ. A katholikus 
irányzatok a flamand vidékeken, a szabadelvű eszmék a wallon 
vidékeken vannak túlsúlyban. A 47. §. módosítása most meg-
tízszerezte a képviselők számát, s éppen azért — mondja Arnaud 
— nem minden aggodalom nélkül látjuk a küzdelmet ily viszo-
nyok közt fejlődni tovább. n r 

* 
* * 

Vettük a következő czímű füzetet: „Le mouvement social 
en Hongrie, par Jules Mandello. Extráit de la ,Iievue Inter-
nationale de Sociologie1. 2-e Année. Nr. 3. Mars 1894. Paris. 
V. Giard et E. Briére 1894." 

Az ismert közgazdasági író ebben azokat az újabb törvény-
hozási intézkedéseket ismerteti és bírálja, melyek Magyarorszá-
gon az utóbbi években történtek úgy a mezőgazdasági, mint 
az ipari munkásviszonyok terén. Ehhez bevezetésül nagy voná-
sokban adja elő Magyarország népesedési és birtokstatisztikájá-
nak főbb eredményeit, a kiegyezési politika történetét, a pártok 
és nemzetiségek egymáshoz való viszonyát. 

Magyarországon a társadalompolitikai reform nem haladt 
még annyira előre, mint akár Németországon, akár Ausztriában. 
Az 1884-iki ipartörvényben kifejezett munkásvédelem, a mennyi-

Athenaeum. 3 8 
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ben ez a munkások egészségügyi viszonyaira, életbiztonságukra 
és erkölcsi érdekeikre vonatkozik, korántsem kimerítő és nagy-
részben még ma is végrehajtatlan. 

Csattanós például hívja föl a szerző pl. azt, hogy bár e 
törvény fölhatalmazza a ministert, hogy rendeletileg intézked-
jék azon veszedelmes vagy egészségtelen ipari foglalkozások 
megállapításáról, melyekben tilos 16 éven aluli munkásokat 
alkalmazni; ily rendeletünk még most, tíz év eltelte után sincs. 

Éppen ilyen a kormány 1893. évi jelentése, mely meg-
jelöli ugyan a gyárfelügyelők által constatált törvényellenessé-
gek nagy számát, de hozzáteszi, hogy mostanáig a törvényt 
kijátszó vállalkozókat nem büntette meg, hanem csak azon eset-
ben tartja fenn a törvény teljes szigora alkalmazását, ha a 
visszaélések ismétlődnének. Pedig — jegyzi meg szerző — a 
törxény büntető rendelkezései nem azért vannak, hogy azokat 
ne alkalmazzák. 

A törvényben megszabott félórai munkaszünetekről is úgy 
rendelkezett a kormány, hogy azoktól el lehet tekinteni ha a 
munkaidő nem haladja meg a 10 órát. 

De még több hiányt talál a szerző az administratió orgá-
numaiban. Az 1887 óta működő gyárfelügyelői személyzet száma 
igen csekély, és az 1893. évi törvény, mely a gyárfelügyelői 
intézményt szabályozza, félreismeri czélját, mert nemcsak a gyá-
rak felügyeletét s a munkások érdekei megóvását teszi felada-
tukká, hanem az ipar fejlesztését, s a vállalkozók támogatását 
is. Ez pedig két egészen ellentétes irány, melyet egyeztetni 
lehetetlen. 

Hibáztatja a szerző azt is, hogy a gyárfelügyelői intéz-
ményről szóló törvény keretében talál megoldást a balesetek 
elleni védelem is. Ez az oka, hogy véletlen balesetek eseteiben 
a munkásoknak adandó kártalanítás igen csekély. Törvény csakis 
a vasúti balesetek tekintetében elvállalt felelősségről intézke-
dik, s így a kártérítési eljárás fejletlen és nehézkes procedú-
rája folytán a munkaadókkal szemben érvényesíthető magán-
jogi igény fölöttébb problematikus természetű. 

Évek óta sürgetik — folytatja — a balesetek elleni köte-
lező biztosítást, sőt törvényjavaslatokat is dolgoztak ki, de a 
dolog mégis abban maradt. A munkás-balesetek elleni magán-
biztosítás pedig az ipari munkások felét sem számítja sorai 
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közé, annál kevésbbé a mezei munkások nagy tömegét, kiket 
pedig mindjobban fenyeget a gépek egyre kiterjedtebb alkal-
mazásából eredő veszélyek eshetősége a gazdasági foglalkozásnál. 

Kötelező biztosítás még csak a betegségek ellen áll fenn 
a kereskedelmi, ipari, bánya- és szállítási alkalmazottaknál, de 
ezeknek eredménye sem ítélhető még meg véglegesen; bizonyos 
gyárak és ipartestűletek azon törekvése pedig, hogy gyári vagy 
testületi segélypénztárakat alakítsanak, ellenkezik a munkások 
egyetemes érdekeivel. 

Szól aztán a szerző a vasárnapi munkaszünetről, a nagy 
állami vállalatokról, s szembeállítja Amerika és Anglia példá-
ját, hol az állam szerződésszerüleg kötelezi a nyilvános válla-
latokat a munkásokkal szemben bizonyos minimális munkabér 
és maximális munkaidő megszabására; Magyarországon, a hol 
ily vállalatok is fiscális szempontból kezeltetnek ; ezért a mun-
kások helyzete állami vállalkozásoknál még rosszabb, mint 
magánvállalatoknál, miért is nehéz volna az államnak a magán-
vállalkozókat rászorítani a munkások sorsa javítására. 

A mi a munkások szervezkedését illeti, constatálja, hogy 
vannak ugyan munkástársulatok, de ezeknek csak a munkások 
csekély része tagja. A magyar kormány inkább ellenséges maga-
tartást tanúsít a munkások szervezkedésével szemben, nehezítik 
ezt a hatóságok akadékoskodásai is a gyülekezési és társulási 
jog tekintetében. 

Összehasonlítja azután a füzet a legutóbbi (1893) évben 
lefolyt munkássztrájkok eredményeit, melyek közt legnagyobb 
arányú volt a budapesti fegyvergyár s a pécsi kőszéubányák 
munkaszünete, amott 1500, emitt 2700 munkással. Kitűnik ez 
összehasonlításból, hogy a legnagyobb sztrájkok eredmén)tele-
írni végződtek a munkásokra nézve, s csak a kis iparágaknál 
volt a munkásoké a diadal. 

A szocialista irányzatra nézve kiemeli, hogy 1893. év 
óta két párt van keletkezőben, a nemzetközi sociális:a prog-
ramm alapján álló sociál-demokrata párt, s a nemzeti demokrata 
párt, melynek hívei száma sokkal csekélyebb s alakulására a 
nemzeti aspiratiók, az idegen munkásokkal való gazdasági ver-
seny s a bourgeoisie támogatása voltak mérvadók. Ez utóbbi 
a május elseji tüntetések ellen van, a 10 órai munkaidőt akarja 
s munkaszünetek esetein gyakran a vállalkozók mellett foglal 

3 8 * 
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állást. Ellenben a social-demokrata-párt megünnepli a május 
elsejét, nyolcz órai munkaidőt hangoztat, sürgeti a munkásérde-
kek erélyesebb védelmét, maga akarja választani az ipari és 
gyári felügyelőket és szószólója a nemzetközi socialismus egész 
programmjának. Sajnálattal mutat rá végül a szerző, hogy hazánk-
ban a szövetkezeti eszme lassan foglal tért, daczára az agrá-
riusok agitatióinak s eddig inkább csak hitelszövetkezetek léte-
sültek. Tudni véli azt is, nem tudjuk, mily alapon, hogy a 
kormány és parlament hajlandónak nyilatkozott volna a szava-
zati jogot kiterjeszteni bizonyos munkásosztályokra. 

Általában röviden, de velősen és tárgyilagosan mutatja 
be Mandello dr. röpirata a magyarországi munkáskérdés lénye-
gét a külföld előtt. 

* * 

*A vargyasi Daniéi-család a közpályán és a magán-
életben» — ily czím alatt gyűjtötte össze és bocsátotta közre 
többek közreműködésével dr. Vajda Emil székelyudvarhelyi tanár 
azt a körülbelől 500 darabra menő okiratot, melyek a Daniel-
családnak egykor a fejedelmekkorabeli Erdély politikai életében 
való jelentékeny szereplésére vonatkoznak. Dániel István, Dániel 
Ferencz, Dániel János többé-kevésbbé tényezők voltak Erdély 
ügyei vezetésében; egyik fontos követségekben járt a portánál, 
Bécsben; a másik Apaffy Mihálynak volt bizalmas embere és 
tisztviselője; akadt, a ki politikailag erősen compromittálva szen-
vedett súlyos fogságot, de mindegyiket szoros atyafisági kötelékek 
fűzték Erdély legelőkelőbb főúri családaihoz, s gazdaságuk, udvar-
házuk a régi erdélyi magyar társadalom mikrokosmikus képét 
nyújtja a regényes Székelyföld egy kies zugában. Nemcsak család-
történeti és genealógiai adatok tehát azok, melyeket e gondosan, 
chronologiailag összeállított okmányokból meríthetünk, hanem az 
eseményeknek nem egy tekintetben fontos megvilágításai. Jog-
és gazdaságtörténeti szempontból is becses adalékokat találunk 
az okiratok közt az erdélyi jogélet számos intézményére vonat-
kozólag, látjuk a «fogott emberek* bíráskodásának sajátságos 
ususát, a régi választott bíróságok egy typikus nemét, betekin-
tést nyerünk a hajdani fejedelemségnek az anyaországétól oly 
sokban eltérő patriarclialis viszonyaiba, az úrbéri és jobbágy-
rendszerekbe, számos érdekes és jellemző vonással tarkítva. 
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Azután kidomborodik teljes históriai hűségében előttünk a XVII. 
század egy megkapó családi drámája, a szép Tarnóczy Sára 
elrablása a Mikes-fiúk által, melyből Kemény Zsigmond genie-je 
szőtte 200 évvel később egyik legremekebb regényét, az «Özvegy 
és leányát*. A nemzeti mult búvárlójára nézve sok tanulságost 
rejtenek ez okiratok, melyek legnagyobb része most lát először 
uapvdágot, és pedig a latin nyelven írottak is a gondos magyar 
fordítás mellékletével. Összeállításukért dicséret illeti a jeles fiatal 
búvárt, ki a tudományos világ figyelmére méltó munkát végezett 
a Danielek archívuma közzétételével. A kötetet lendülettel írt 
előszó és áttekintés vezeti be. 

* 
* * 

Politika. Irta Concha Győző. I. kötet. Alkotmánytan. Ára 6 frt. 
Ez a czíme a Concha Győző egyetemi jogtanár legújabb 

vaskos kötetének, mely legközelebb az Eggenberger-féle könyv-
kereskedés kiadásában megjelent. A műről beható ismertetést 
hozunk folyóiratunk jövő évfolyamának 1. számában. Addig is 
szerzőnk Előszavának néhány jellemző sorával óhajtjuk tájékoz-
tatni a szakközönséget a mű tárgyáról, irányáról és módszeréről. 

A munka tárgya — szerző szerint — nem az országlás mű-
vészetének, hanem a nemzetenként élő emberek együttléti és 
fejlődési törvényeinek tudománya. Más vonatkozása az actualis 
országláshoz nincs is, mint az, hogy ennek tényeiben adatokat 
keres a nemzetekben véghezmenő emberi élet együttléti és fejlő-
dési törvényeinek megállapításához s a legtávolabb áll tőle a 
szándék, kész tanácsokkal szolgálni az országlóknak. 

Az államtudomány csak elvont törvényeket bír megállapí-
tani, a melyeknek alkalmazása teszi éppen az országlásnak mű-
vészetét ; utóbbi azonban már nem a gondolkodás, a tudás után 
vágyó, hanem a cselekvő ember világába esik. E munkát tehát 
éles választóvonal különíti el a publicistikától, habár tárgya ezé-
vel azonos. A publicistika ugyanis nem egyéb, mint az országlás 
művészetnek nem cselekvő, hanem irodalmi üzése, akár az ország-
lás tényeinek bírálata, akár új tervek készítése alakjában. 

A publicistika rég elvált az állam tudományától. A publi-
cistika az államot és társadalmat alakítani akaró művészet iro-
dalmi üzése aesthetikai formákban; szerzőnk munkája ellenben 
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az állam és társadalom megértésére törekvő kutatás, a tudomány 
egyszerű köntösében 

Kiindulva abból, hogy a nemzetek valóságos lények, me-
lyekben az ember sajátos módon él és hat, s arra a meggyő-
ződésre jutva, hogy a nemzeti léthez nemcsak önálló gazdálkodás, 
saját költészet, külön országlás, hanem a gondolkodó erőnek, a 
tudománynak önállósága is kívántatik, szerzőnk a tudomány 
magyar érdekeinek kivánt használni első sorban kutatásaiban, 
nem félve, hogy ezáltal egyetemes érvényének árt; hisz minden 
jóravaló nemzet az egyetemes emberinek sajátos jellemzése csak. 
Eltért tehát attól az úttól, a mely náluuk eddigelé a külföldi 
tudomány színvonalán állást, a külföld tudományos controver-
siáiba elegyedést tartja a magyar tudós legfőbb kötelességének; 
arra törekedett, hogy a magyar irodalom termékeit méltassa, a 
gondolkodásnak a magyar irodalomban, közéletben szétszórt irá-
nyait, egyes darabjait gyűjtögetve, méltatva, a magyar tudomány 
önálló világának formálódásához az utat tehetsége szerint 
egyengesse. 

Rendszerességre való törekvése nem engedte a jegyzetek 
alkalmazását és mindenképen czélszerűbbnek találta a főbb tanok 
kritikai történetében a tudomány fejlődését visszatükröztetni és 
azzal saját álláspontját egybevetni. Sajnálja, hogy ezt csak az 
alapvető és más főtanoknál tehette és itt sem tarthat igényt 
irodalmi teljességre. 

Hogy tárgyalásának elvont, bonczoló módja nem fog helyes-
lésre találni, maga is elismeri, de ezen segíteni nem bírt. Az 
országlás jelenségének kutatásában az a nehézség, hogy a köb-
nek számtalan erőből, különböző szálakból alakult szövedékében 
ki kell gombolyítani (!), el kell szigetelni tudni az országló szá-
lakat (!), a mi csak erős értelmi elvonás mellett lehetséges. 
Egyébként elismeri, hogy talán túlozta az elvont, száraz tár-
gyalást. túlságosan óvakodott túlmenni a száraz érvelés mesgyéjén; 
indító-oka az volt, hogy a politikai kérdéseknek subjectiv lelke-
sedésre, szónoki pathosra hangoló természete el ne terelje a tár-
gyilagos vizsgálat irányát. 

Vájjon e feladatot, melyet szerzőnk imígyen munkája elé 
tűzött, sikerült-e és mennyiben sikerült megoldania, arról e mű 
beható kritikai ismertetése fog — legközelebbi számunkban — 
beszámolni. * 

* * 
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< The Process of Argumenta contribution to logic. By Alfréd 
Sidgtvick. London, 1893.* A szerző két alaptételből indul ki: 1. a formai 
logikának majdnem minden következtetése igen elvont valami, mely a 
csomót ketté vágja, de meg nem oldja, mely tehát a fölötte szövevényes 
következtetéssel, mint azt a tényleges gondolkodás feltünteti, éppen nem 
azonos; 2. minden okoskodás tényekből és a tényeket magyarázó gene-
ralisatiókból áll. Ha tehát az igazságra törekszünk, a tényekre (facts) 
és azon generalisatióra kell figyelnünk, melyek az előbbieket megma-
gyarázzák. Első kérdésünk : igaz-e azon «tény», melyből kiindulunk ? 
Legott nehézségekbe ül közünk. Nem találunk tényt, mely tisztán csak 
tény volna, és melynek constatálása alkalmával valami theoria föl 
nem merülne. Szerző szerint a vizsgálat tehát ilyen alakot ölt : mi-
féle generalisatión vagy generalisatiók szövedékén nyugszik a tény. 
Az elkövetett tévedést nem szabad a benyomásban keresni, hanem a 
benyomásnak magyarázatában, mely mint valami generalisatio, vele 
elválhatallanúl össze van kapcsolva. Olyan generalisatiók, melyek ki-
vétel nélkül minden egyes esetre alkalmazhatók, mint teszem: minden 
ember halandó, hol füst van, ott tűz is van, fölölte ri tkák; a legtöbb 
esetben az általános tétel kivételt enged meg, és éppen e kivételek 
tüzetes vizsgálata szolgáltatja a logikusan gondolkodó főnek a legbe-
csesebb anyagot: a formális logika schemáinak kevés az értéke, és 
ritkán alkalmaztatnak azok a tényleges tudományos vizsgálatokban. 
A fentebb említett kivételekben azonban nem egy generalisatióra aka-
dunk, hanem a generalisa'ióknak egy egész szövedékére, a csomót szét 
kell fejtenünk Mentül több ilyen generalisatio kuszálódik össze, annál 
kevesebb esetekre alkalmazható az. Szerző azonban a generalisatio 
szót igen lág értelemben veszi; e szó alá foglalja némileg a tüzetesen 
vett generalisatiót, az analógiát és a körülményeknek nyilvánvalóságát 
{circumstantial evidence). — A vizsgálódásnak, illetőleg vitatkozásnak 
azon fajaiban, midőn vagy szigorúan vett generalisalióra, vagy ana-
lógiára, vagy a speciális körülmények nyilvánvalóságára támaszko-
dunk, a szerző belső rokonságot lát. Az analógia a generalisatiónak 
kezdetét, csiráját tünteti fel; két eset egymáshoz hasonló, fölteszszük 
tehát, hogy a mi az elsőről áll, áll a másodikról i s ; ha már most 
sok, végre minden esetben észlelt esetben azonos vonásokat találunk, 
a generalisatio szorosabb értelmet ölt. Az analógiáról említettel össze-
függésben áll az argumentatiónak egy másik jellege : egv esetből indu-
lunk ki, néhány sok esetnek tapasztalása után a miníenhez közele-
dünk, de azt sohasem érjük el; a tisztán tapasztalati törvények, midőn 
az inductio per enumerationem simplicem állal, vagy ha oki össze-
függésről van szó, a post hoc ergo propter hoc által akarjuk azokat 
megállapítani, teljes biztosságot nyújtanak. A biztos következtetést csak 
az oki összefüggésnek megismerése teszi lehetővé. Midőn a szerző az 
okról szól, minden metaphysikai magyarázatot kerül, az okban és 
okozatban ő az egvmásután következésnek tökéletes szabályosságát 
(perfect regularity of sequence) lá t ja ; álláspontja tehát positiv állás-
pont. A tényleges vizsgálódás alkalmával itt is nehézségekkel küzdünk, 
sokszor e szabályosságot csak sejtjük, az összefüggő láncznak egyes 
szemeit nem ismerjük, vagy mint lényegteleneket mellőzzük. Sokszor 
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a számtalan szálak úgy összekuszálódnak, hogy látszólag az oki és 
okozati szálak egyidejűeknek és egymás mellett haladóknak tűnnek fel: 
a franczia forradalom idejében az ancien régime egyes jellemző' vo-
násai megvoltak, midőn egyidejűleg az új korszak jelei már sűrűen 
mutatkoztak. E szálak kifejtésére szolgálnak a megegyezés és különb-
ség módszerei, a mint azokat J. Stuart Mill kifejtette. De az eseteknek 
legnagyobb variálása mellett biztosak vagyunk-e, hogy csak egy pont-
ban egyeznek meg ? Abstracte J. St. Millnek módszere helyes, de egyes 
esetekben van-e biztos tudomásunk róla, hogy helyesen alkalmaztuk ? 
Meglehet, hogy a tünemények minden látszat ellenére több pontban 
egyeznek meg, és éppen más pont vagy körülmény a valódi ok, nem 
az, mely egyedül szemünkbe ötlik. Ha vizsgálatainkban nehézségekbe 
ütközünk, ha bizonytalanságokkal állunk szembe, abbahagyjuk-e a. 
munkát? Soha ! A téves nézetek kikorrigáltatnak, helyesebbek foglalják 
el helyüket, és ha a teljes igazságot el sem érjük, legalább megközelítjük 
azt. Világos tehát, hogy sem a formai logika elemei, sem a módszertan-
nak alaki szabályai nem alkalmazhatók oly egyszerűen a tünemények 
nagyobb részére; körültekintés, tudományos tapintat sokat tesz, és így 
lépésről lépésre haladva, szinte tapogatva fejthetjük meg a rejtélyt, melyet 
a világ elénk állít. — Szerző művében oly különbséget tart szeme előtt, 
melyre a iogikusok nem mindig figyelnek kellően. A formai logikában igen 
sokszor mondatokkal szeretnek foglalkozni, holott a logikai vizsgálatnak 
tárgya az állítás, teszem : minden A—B (A a B) és egy non B sem A 
(n B e A) nem azonos nyelvi alak, de azonos állítás. Az állításnak 
valódi tartalmát sokszor csak úgy ismerhetjük meg igazán, ha azt 
kapcsolatba hozzuk egy egész gondolati tömeggel, melyben mintegy 
lánczszemet képez az ; ilyen esetben a mondatoknak vizsgálata durva 
eszköz, mintha baltával hajszálat akarnánk hasítani. — Visszatekintve 
a mondottakra, úgy találom, hogy szerzőnek kiinduló pontja azonos egy 
régibb műnek kiinduló pontjával; ez \V. Whewel műve: Nóvum orgánum 
renovatum. A IV. aphorismon úgy szól: Az érzékek (senses) és eszmék 
(ideas) ellentéte alapja a tudományokról szóló minden philosophiának. 
Ismeret lehetetlen e kettőnek egyesülése, philosophia lehetetlen e kettő-
nek elkülönítése nélkül. V. aphor.: Tény (fact) és elmélet (theory) meg-
felel egyrészt az érzékeknek, másrészt az eszméknek, a mennyiben 
eszméinkről tudatunk van; de minden tény öntudatlanul eszmét in-
volvál; ezért a tények és elméletek elkülönítése nem állhat úgy meg. 
mint az érzékek és eszmék megkülönböztetése. VI. aphor.: Érzékletek 
(sensations) és eszmék ismeretünkben olyanok, mint a testekben az 
anyag és alak. Anyag lehetetlen alak nélkül és alak lehetetlen anyag 
nélkül . . . 

Még egy megjegyzést. Ha valaki A. Sidgwicknek művében para-
graphusokba szedett logikai művet vár, az ne vegye kezébe; a ki 
azonban mint gondolkodásra serkentő elmélkedéseket vár, mely nem 
száraz logikai formulákban nyilvánul, hanem életteljes vitatkozásban, 
az sok haszonnal és élvezettel fogja a világosan írt könyvet végig olvasni. 

/ / ^ 
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