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E L Ő S Z Ó .  

Gyakorlati pályám’ bevégezte után nyugalomba vo- 
nulva, közrebocsátom első munkámat, igen óhajtva, 
hogy   a   kegyes közönség  ezen világba   lépő   első 
szülöttemet, komoly arca’ ellenére, is nyájasan fo- 
gadja,   beszédét  figyelemre   méltassa,   s   a   bíráló 
urak szegénykét meg ne ríkassák. Óhajtom, mondom, 
sőt feldicsérő ajánló levelet is adnék útjára, ha ele- 
ve meg nem volnék győződve, hogy ez szerencséjé- 
re mit sem használ, s jó fogadásra az csak akkor te- 
het szert, ha életrevalósággal s belbecscsel bír. In- 
duljon tehát a nélkül; jó  úszó úgy sem sülyed el 
olly könnyen az élet’ hullámaiban; ha pedig a halál’ 
bélyegével homlokán született, száz orvos sem képes 
pislogó életlángját  az elalvástól megmenteni. 
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Hogy azonban drága magzatom dugárosko- 
dással vádolva, valamelly criticai intézet’ megbízott- 
jaitól mint csempész el ne fogassék: kénytelen 
vagyok előre bölcsesége’ némi kútfejeit kijelelni, 
írónak, elődeit használni kell, ha jobbat nem tud 
mondani, máskép a tudomány’ elért fokán alul ma- 
rad; s így magam is kötelességemnek tartam azt te- 
kintetbe venni, mit a világliteratura célomra hasz- 
nálhatót nyújta, mennyire tudniillik ahhoz férhet- 
tem; mert mi e tekintetben is még szegények va- 
gyunk. Tulaj donkép pedig kivált csak két kútfőt kell 
neveznem  SCHMID HENRIKET *), kinek jeles mun- 
káját az elméleti rendszerek’ kidolgozásában tartam 
szemmel, és JOUFFROY’ **) REID’ munkáihoz írt re- 
mek bevezetését, melly után a skót iskola’ vázolata 
készült, mennyiben tudniillik a tárgy’ érdeke, vagy 
saját nézeteim eltérést nem javallának; mert a ma- 
terialismus’ cikkelye p. o. egészen önállólag dolgoz- 
tatott, ámbár az elméleti rendszerekhez tartozik.   S 
 
*) Vorlesungen über das Wesen der Philosophie. Stuttgart, 1856. 

n. 8rctben. 
**) Oeuvres completes de Thomas Reid, Chef de l’école écossaise, 

publiées por H. JoufTroy avec des fragments de Royer- Collard 
Ct une introduction de Γ éditeur. Paris, 1836. VI köt. 8rétben. 
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ezt a munka’ többi részeiről is mondhatom. Hogy 
pedig fiacskám valamikép saját literatúránkra nézve 
is orzással ne terheltessék, ezennel kijelentem, mi- 
kép azon bírálati cikkelyek, mik a Kritikai Lapok’ 
utolsó füzeteiben SZAMOSY, s a Figyelmező’ 1837- 
ki és 1838-ki folyamataiban TORNAY, KARÁCSON 
TITVALDOR s AL-KENDI álnevek alatt jelentek meg, az 
én tollamból folytak, s így természetesen elvben e 
munka’ nézeteivel megegyeznek. 

Többet kell az előadásról mondanom. Litera- 
túrai nyelvünk most készül, s a philosophiai még 
messze van tökélyétől. Olly tisztán magyarul tehát 
mint p. o. JÓSIKA MIKLÓS a maga regényeit, én 
munkámat nem írhattam. De törekedtem a tiszta- 
ságra s ezt nem csupa purismusból, hanem valóban 
maga a dolog’ természete által kénytetve; mert csak 
úgyan igaz, mi előttem már számtalanszor megje- 
gyeztetett: keleti nyelvünk belső alkotásában olly 
különböző a nyugati nyelvektől, hogy ezeknek 
szavaik a miénkkel össze nem olvadnak, s eredeti 
végformájokat megtartván, irgalmatlanul kirínak 
beszédünkből, s ezen okból szinte haszonvehetetle- 
nek.    Hogy azonban szándékom által az érthetőség 
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ne szenvedjen, új műszavakat nem gyártottam, ha- 
nem a már fenlévőket, minden különcködés nél- 
kül, s egyezésre törekedvén, józan critica szerint, 
szemelém ki, jobb íróinkat s legújabb szótárainkat 
szemmel tartva, mi nélkülezhetlen feltétel, ha vég- 
re megállapított műnyelvre akarunk szert tenni. S 
ezen érthetőséget előmozdítólag, mindjárt ide is ik- 
tatom fontosabb műszavaim’ lajstromát, hogy a ke- 
gyes olvasó azokkal eleve megbarátkozhassék. Okai- 
mat, hol szükség, egy pár szóval magyarázom meg. 

HETÉNYI JÁNOS  nyelvünkben,   igen szemesen, 
philosophiai szellemet talál, mivel benne az igazság: 
Wahrheit is, Recht is, s a való: Wahrheit, Wirk- 
lichkeit   és  Wesen is egyszersmind;   mert −   így 
vélekedik − ez tárgyilagos tekintetben is úgy van. 
Kétség kívül.    De a philosophiai beszédnek a pon- 
tos megkülönböztetés lényeges tulajdona, s ha ezen 
két szót a philosophia’ körében  saját   meghatáro- 
zott értelemre nem szorítjuk, a  kétértelműséget és 
fogalomzavart ki nem fogjuk kerülni, sőt ha tudo- 
mányos tekintetben is az eddigi nyelvszokásnál ma- 
radunk, át nem látható, mikép lehessen a philoso- 
phiának ágait pontosan egymástól  elválasztani.    A 
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merő gondolatbeli igazság a logica’, a tárgyas a 
metaphysica’ tárgya, a jog (Recht) pedig a jogtudo- 
mányé. Tartsd meg az igazság s a valóság’ közön- 
séges, két tárgyra kiterjeszkedő értelmét, s ösz- 
szezavarod egy részről a logica’ és metaphysica’, 
másról e két tudomány’ s a jogtan’ határait. Hasz- 
náld a valót még harmadik, Wesent jelentő, érte- 
lemben, s a zavar kiterjeszkedik a philosophia’ el- 
méleti és gyakorlati ágaira. 

Nekem énnél fogva igaz és igazság mindig 
wahr és Wahrheit; való, valóság és valóságos 
mindig és csupán das Wirkliche, die Wirklichkeit, 
wirklich; Wesen nem való, hanem lény, s we- 
sentlich, lényeges; Recht pedig, Gerechtigkeit és 
gerecht, jog, jogosság, jogos. 

Lelki tehetségeinket így nevezem: eszmélet, 
Bewusstseyn. Az öntudatot ki nem küszöbölhetem, 
mivel már el van fogadva: sőt szükség’ esetében, 
hol a sokszoros, közel egymáshoz eső ismétlést ki 
akarom kerülni, használom is. Ha egy dologra több 
szavakkal bírunk, az nem árt, sőt a költészet egye- 
nesen a feleslegesből él;   de az  eszméletnek azért 
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adok elsőbbséget, mert minden fordulatban hasz- 
nálható, Eszmélni, bewusst werden. Hogy tegyük 
ezt ki, az öntudatot megtartván?:− Továbbá: érzék, 
érzékiség, érzéki: Sinn, Sinnlichkeit, sinnlich; ér- 
zelem, vagy érzemény, Gefühl; értelem, Verstand’ 
értelmesség, Intelligenz; ész, Vernunft; észleges 
vagy észszerű, rationell, vernunftgemäsz; okos, 
okosság ellenben klug, Klugheit. 

Szellemünk’ működései (Operationen): képzet, 
Vorstellung;   képzelődés,   Phantasie;   észrevevés, 
Wahrnehmung; észlelés, Beobachtung; szemlélet, 
Anschauung; szemlélgetés, Betrachtung; szemlélő- 
dés,  Speculation; nézet, Ansicht. 

Továbbá: fogalom, Begriff; következés, Folge; 
következtetés, Folgerung; következmény, Schlusz; 
eszme, Idee; eszmény, eszményi, Ideal, idealisch; 
elvonás, elvont, Abstraction, abstract; összetes, 
concret; összelés, Combination; megmutatás, bi- 
zonyítás, Beweis; szerkesztés, Construction; ele- 
mezés, analysis; összekötés, synthesis; okoskodás, 
raisonnement; határozat, Definition. 

Vegyesek ezek: Alany, alanyi, Subject, sub- 
jectiv; tárgy, tárgyas vagy tárgyilagos, Object, 
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Objectiv. ,Észleges’ vagy ,énleges’ alanyi helyett 
azért nem használható, mivel az ész Vernunft, az 
én pedig Ich. − Továbbá: elmélet, elméleti, Theo- 
rie, theoretisch; gyakorlat, gyakorlati, Prax, pra- 
ctisch; előleges, apriori; utólagos, a posteriori; 
állomány, állományos, Substanz, substanziell; igen- 
leges, positiv; nemleges, negativ; fejtemény, fejt- 
ményes, Problem, problematisch; látszat, látsza- 
tos, Schein, scheinbar; ható, activ; szenvedő, pas- 
siv; működés, Operation; bölcselet, Philosophem; 
tett, tettleg, Thatsache, thatsächlich.  A ,,lettdol- 
got” is használtam, mivel már szokásba jött; de az 
elébbi kitételt jobbnak találom, mert egyszerűbb, 
s a franciáktól is illy formában használtatik p. o. les 
faits de conscience, az eszmélet’ tettei. 

Lajstromomból látható, hogy talán az egy „észle- 
lést” kivéve, a többi mind, már eddig használt szavak- 
ból áll, s ezt sem gyártottam magam, hanem mint az 
alanyt s alanyit, FOGARASI’ szótárából merítem, 
mivel e két szó nélkül áltáljában nem philosophai- 
hatunk s a latin szavak e célra haszonvehetlenek. 
Hogy pedig német és nem latin szókkal magyará- 
zom meg műszavaimat, onnan van,   mivel a latin 
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literatúra napjainkban az életből mind inkább eltű- 
nik, s a nemzeti literatúrákon kívül mások nem lé- 
teznek. A ki élni akar, kerülje a holtakat. Philo- 
sophai nézeteink s nyelvünk ki nem fognak fejlőd- 
ni, ha azokat élo s haladva virágzó literatúrákkal s 
nyelvekkel nem hozzuk közösködésbe. 

Pesten, április   l5-kén, 1839. 

SZONTÁGH GUSZTÁV. 
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BEVEZETÉS. 

Ki tudományi pályán hazájának használni akar, 
annak egy részről a tudomány’ álláspontját a vi- 
lágliteratúrában kell ismerni, másról nemzete’ lite- 
raturájának körülményeit és szükségeit; mert mun- 
kásságának feladata nem más, mint népe’ ,műveltsé- 
gi szükségeinek, a tudomány’ elért fokához te- 
hetségig mért, kielégítése. 

Más tehát az írónak tiszte teljesen felvirágzott 
literatúrában, más kezdőben. Amott, ha a termé- 
szettől lángészszel ruháztatott fel, a tudomány’ előbb- 
vitelén, haladásán kell munkálkodnia; vagy ha 
teremtő erővel nem bír, de világos előadással, a 
feltalálók’ nehéz felfogású, s csak a beavatottaknak 
írt eszméit, népszerű alakba átöntve terjeszti a nagy 
tömeg köztt. Kezdő literatúrában ellenben maga a 
tudomány’ tovább műveléséről szó még nem lehet, 
mivel az még ismeretien; az írónak tiszte tehát an- 
nak átültetése, honosítása. 
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Igenleges (positiv) tudományokra nézve, mint a 
mathesis vagy természettudomány, ez nincs nehéz- 
ségekkel   összekötve; mert minden  nemzetek köztt 
csak egy s úgyanazon mathesis vagy természettudo- 
mány létezvén, azt akármelly nyelv’ jelesebb mun- 
káiból compilálhatjuk,   vagy, mi ez esetben talán 
még. célszerűbb, lefordíthatjuk.    Egészen mások el- 
lenben   a philosophia’  viszonyai.      Ε   tudomány is 
úgyan évezredek  óta létezik már, mint a mathesis 
és  természettudomány,   s műveltetett a világ’ leg- 
bölcsebb férfiaitól;   de  mind a mellett korán sem 
divatozik minden  nemzetek köztt egy s úgyanazon 
philosophia. Sajátsága e tudománynak tudniillik az, 
hogy elveit önmaga határozza meg, midőn a töb- 
bi tudományok ezeket készen kapják, s így ha al- 
kalmazások iránta tudósok köztt némi különbség lé- 
tezik is,   az elvek’ egyenlősége mellett ez könnyen 
kiegyenlíthető. A philosophiában ellenben elvkülonb- 
ség uralkodván, iskolái köztt, mély, ezen elvekhezi 
ragaszkodás mellett meg nem szüntethető szakadás 
mutatkozik, mi annál nagyobb jelentőségű,   mivel 
ezen  elvek az ismeret’,  tehát általában maga az 
igazság’ elvei. S épen ez oka, hogy e tudomány’ 
művelői, kezdetitől fogva, szilárd megállapításokra 
nézve, minden lehető utakat s módokat megkísértet- 
tek, vizsgálódásaikban   a legellenkezőbb  szempon- 
tokból indulván ki, nem ok nélkül azt hívén, hogy 
valamelly utat igazinak vagy hamisnak teljes meg- 
győződéssel   csak   akkor lehet   tartani,    ha   elébb 
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megpróbáltatott. S mi volt ennek következése? 
Pillantsunk végig a régi s újabb philosophia’ körén. 
Mit látunk? ARISTOTELES ötlik legelébb szemünk- 
be, s ez roppant fölfedezéseitől biztatva, írásaiban 
azon reményét nyilatkoztatja ki, hogy a philosophia 
mint tudomány nem sokára be lesz végezve.. Na- 
gyobbat e bölcs soha sem tévedett; mert a philoso- 
phia, mindjárt utána, ön, s nagy tanítója PLATÓ’ 
nyomdokain, az empirismus’ és rationalismus’ ös- 
vényein elméletileg és gyakorlatilag szélesen elágaz- 
va, két ellenkező úton szétterjedett. S milly képet 
mutat jelenkorunkban? Nem csak egy s úgyanazon 
philosophia nem létezik, hanem minden művelt 
nemzet, sőt úgy szólván minden előkelőbb philoso- 
phus különbözővel bír, s hogy a legcsodálatosabbat 
kimondjam: művelői e mai napig igazán még hatá- 
rozatában sem tudtál· egymással megegyezni. Né- 
met szomszédinknál kivált az eredetiségvadászás 
s rendszerkórság tetőpontját érte el. Ott, mint 
ha THALESTŐL napjainkig e tekintetben semmi sem 
történt volna, minden philosophus e tudományt 
úgy szólván előlrül kezdi, vagy legalább újonnan 
szerkeszti, tanításait vadonnan újaknak, csalhatatla- 
noknak, s egyedül idvezítőknek hirdetvén. A nagy 
zaj, a csábító ígéret, a rejtvényes, titokteli, ho- 
mályos nyelv, Összecsődíti a sokaságot, s − ollyan 
az ember, s kivált a német kedély! − az egyedül 
idvezítőnek hirdetett philosophiai evangélium, an- 
nál több hívőket  talál,   mennél kevesebb értőket. 
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a rendszer kivívja az elsőséget, s divatozik, míg azt 
egy újabb,   még merészebb, még többet ígérő, s 
még érthetetlenebb, túlriadó zajával el nem némítja, 
s az életből a philosophiának  históriájába nem kü- 
szöböli   által.     Így kelnek s enyésznek  a philoso- 
phiai rendszerek, egymást döntve s tiporva, s aphi- 
losophiának mezeje, töredékeiktől elfedett csatatér. 
− Mihez fogjunk illy körülmények köztt? Mellyik 
philosophiát ültessük át, s honosítsuk? Mert ha bár 
literatúrankban a költészet virágzásba indult, a tu- 
domány még csirájában zseng.    Az angolt-e, vagy 
a franciát,  avvagy a németet?  Mind a három or- 
szágban  tudniillik különböző, vagy legalább némi- 
leg különböző philosophia divatozik; s ha geogra- 
phiai helyeztetésünknél s a német nyelvbeni jártas- 
ságunknál fogva a németet választjük, új kérdés ke- 
rekedik elő, az tudniillik: mellyiket, KANTÉT, FRIE,- 
SÉT-e? SCHELLINGÉT, vagy HEGELÉT? Történetes 
esetre nem bízhatjuk a dolgot, mert így csak sze- 
rencsétől függ, hogy az igazit eltaláljuk; ez pedig 
kezdő literatúránkban felette fontos, mert ha első 
lépéssel a célhoz vezető igazi úton nem   indulunk 
el, kitérések nélkül az igazsághoz soha sem érhetünk. 
Mind  ezekből láthatni,   azon követelés:  hogy 
az író a világliteratúra’ álláspontjából induljon ki, 
a   philosophiára   nézve    könnyebben   kimondható, 
mint teljesíthető.    Ha valamelly tudomány évezre- 
dek óta ingatlan állapotra nem tuda jutni, meggon- 
dolatlanul s rögtön   műveléséhez  nem  foghatunk; 
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minden esetre elébb fontolóra kell vennünk s éret- 
ten megvizsgálnunk e tudomány’ tárgyat, határait, 
kútfejeit, s bizonysága’ feltételeit: szóval, el kell 
igazodnunk fogalma, mód- s rendszerei iránt, hogy 
a már szerzett fölfedezéseket, s a világliteratúratól 
kezünkhez szolgált ismereteket, voltaképen megbí- 
rálhassuk s a helyes választást el ne vétsük. 

Ennek következésében a philosophiának litera- 
turánkbani honosítása és terjedése levén legegyete- 
mibb célja munkámnak, úgy hiszem, e tudomány 
általános érdekét, s különösen ebbeli literatúránk 
épén fenforgó szükségeit tartom szemem előtt, ha 
annak első részében a philosophia’ fogalmát, 
mód- s rendszereit, a mint azok az eddigi philoso- 
phiák által kiképeztettek, hasonlító bírálásban adan- 
dóm elő, hogy így az egésznek áttekintete által an- 
nak egyes részei is annál világosabban kitűnhesse- 
nek, s az igazi philosophiai mód- s rendszer megha- 
tároztassék. 

Ez ítéletem szerint a legcélszerűbb mód a phi- 
losophia’ velejének megismertetésére, s körébeni el- 
igazodásra; mert ezen tanítmány által e tudomány’ 
minden eddig használt kútfejei s főelvei’ áttekinté- 
sére jutunk, s ha az olvasóval minden megkísért 
utakat az egy igazi philosophia’ kiállítására, megis- 
mertettünk, a helyes és célhoz vezető iránt nem 
lehet többé kétség· 

Nem elég azonban a philosophiát pusztán meg- 
ismertetni s honosítni,   hanem   azt végre   önállóan 
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tovább ‘s kell művelni, és pedig összeköttetésben a 
világ philosophiájával mert a tudományok’ haladása 
nem egyes emberek vagy nemzetek’ dolga, hanem 
az egész emberiségé összevéve. Hogy tehát ez le- 
hetséges legyen, ismernünk kell a legújabb philo- 
sophiát is, s irányát a művelt nemzeteknél; minek 
következésében, szándékomhoz képest munkám’ má- 
sodik részében a legújabb angol, francia,’ s 
német philosophia’ criticai vázlatát terjesztendem 
elő, s ezt azon okból is, hogy bebizonyítsam, mi- 
kép a tőlem ajánlott mód- s rendszer nem csak a 
világ’ két legműveltebb nemzeteitől, az angol- s 
franciától, követtetik, hanem a német philosophu- 
sok’ józanabb részétől is. 

Feladatom, mint látni, épen nem szűk terje- 
delmű, mert igazán az újabb s régi philosophia’ fő 
bölcseleteit ( Philosophem ) magában foglaló, s így 
kivitele, kétség kívül, felülmúlja tudományomat s 
erőmet. De kezdő literatúrában az írók’ becsét ál- 
talános mérték szerint nem is méltányolhatjuk. Hol 
a literatúra teljesen kifejlett ‘s tetőpontját érte el, 
hol tehát a műveltség s a nemzet’ literatúrai nyelve 
az iskolában, házi körben s művelt társaságban már 
meghonosodott, minden, némi vagyonnal bíró csa- 
ládnál házi könyvtár találtató, s ez már az élet’ szük- 
ségeihez tartozik; a tudósok’ számára pedig teljes 
országos könyvtárak állanak nyíltan, s a jeles irót 
jutalom s megkülönböztetés várja: ott tőle joggal 
kívánható,   hogy  munkája  egyenesen a tudomány’ 
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előmenetelére szolgáljon, vagy legalább annak eddi- 
gi, nem eléggé világosan kifejtett oldalai’ értelmét, 
népszerűbb előadásban, a sokaság köztt terjeszsze. De 
nálunk, kik a tudományi pályát még csak kezdjük, 
kiknél ez mind hiányzik, kik tudományos nevelést 
alig nyerünk, nemzeti nyelvünkön nem oktattatunk, 
kiknek még a tudományos nyelvet is alkotni kell, 
s kik, kivált a philosophiára nézve, a könyvtárak’ 
hiányait olly nagy mértékben érezzük: nálunk, mon- 
dom, illy követelések íróinkra nézve még helyén 
kívül volnának. Balgatagság a kezdetet a tetőpont- 
tal összehasonlítani. Ha íróink választott tudomá- 
nyok’ álláspontját teljesen ismerik, s ismereteiket 
épen fenforgó műveltségi szükségeink’ kielégítésére 
helyesen használják, megfelelnek hivatásoknak; s bár 
az által a világliteratúra’ haladását elő nem mozdít- 
iák is, nemzeti, literatúránknak bizonyosan előmene- 
telére szolgálnak, s ez az, mit tőlök kívánunk, s 
mi korunkban kötelességük; ha ennek megfelelnek, 
teljesítik, mit a fenforgó körülmények köztt telje- 
síthetnek, s e viszonyos érdemtől őket csak a jog- 
talanság foszthatja meg. 

Mind a mellett azonban, hogy literatúrai körül- 
ményeink’ ezen hiányait s tudományos műveltsé- 
günk alacson fokát érzem, s nem titok előttem, 
mikép magam is, mint egyes, az egésznek állapot- 
jából teljesen ki nem emelkedhetem; a philosophiai 
mód- s rendszereket, úgy mint a legújabb philoso- 
phiát, megbírálni bátorkodtam,  s   ezt  már válasz- 
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tott álláspontomnál fogva, s mint philosophus? ki- 
nek tiszte az igazság’ független s önálló nyomozása, 
mire azon kívül szándékom is kénytetett; mert ha 
ezen jogra fel nem hatalmazom magam, senkit a 
philosophia’ körében útba nem igazíthatok, az igazi 
mód- s rendszert ki nem jelelhetem, s a legújabb 
philosophia’ helyes irányát ki nem mutathatom. Ε 
merény’ felelőssége tehát nem nyugtalanít; bár a ki- 
vitel iránt is olly könnyen igazolhatnám magamat! 
Azonban bár mint sikerüljön ez, vállalatom − ezt ér- 
zem − szintúgy philosophiai literatúránk’ szükségein, 
mint általában a philosophia’ érdekén alapszik, te- 
hát szintolly helyes, mint korszerű. Ez bátorít és 
nyugtat meg; munkám’ főeszméjének helyessége leg- 
alább túl van a kivitei s gyarlóságain. 



ELSŐ KÖNYV. 

A PHILOSOPHIA’ FOGALMA’, 

MÓD-  S RENDSZEREINEK CRITICÁJA. 



ELSŐ SZAKASZ. 
A PHILOSOPHIA’ FOGALMA, ÁGÁL 

S   FONTOSSÁGA. 

Legáltalánosabb meggyőződésem a philosophiá- 
ról − mellyet azért mindjárt itt e szakasz’ elején 
kell kitűntetnem − az: hogy ezen tudomány’ tár- 
gya, minden philosophálás előtt, természetünk s 
annak céljai s törvényei által ki van jegyezve; mi- 
nél fogva semmikép önkényünktől nem függhet, 
mit tartsunk philosophiának, s mit ne. Ε pont fe- 
lette fontos, mivel a philosophusok’ különböző né- 
zeteit egyesítheti. Megmagyarázom a dolgot röviden. 

Az embert esze különbözteti meg az állatoktól, 
mellynek következésében szabad, tökéletesíthető lény, 
s ezen tehetsége az, melly rendeltetése’ törvény- 
szerű valósíthatását saját feltételekhez köti. Az ál- 
latok vakon, kénytelenítő ösztönöktől vezettetve érik 
el céljaikat; az ember okosan s szabadon. De hogy 
ezt tehesse, elébb céljait általkeli látnia  mert a 
mit nem ismer, azt nem is valósíthatja. Mihelytt te- 
hát esze kifejlődik, s úgy szólván emberi méltósá- 
gának teljes birtokába lép, szükségkép öncéljai s 
törvényei, szóval rendeltetése felett szemlélődik. 
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Mihelyest esze kifejlődik, mondám; t. i. a pór- 
nép általában nem szemlélődik, mert eszmélete még 
ki nem fejlődött, minélfogva számot sem tud ma- 
gának  adni az iránt, mi  igaz és jó;   így szükség- 
kép tekintettől vezettetik, s mint eszére kiskorú, a 
birodalom s egyház’ gyámsága alatt áll.    Nem úgy 
az esze’ teljes érettségére kifejlett, művelt ember. 
Ő szemlélődik, mert kifejlett öntudatában munkás- 
sága’ belső okait eszmélheti, s szemlélődik szüksé- 
geskép,   mert ezt tőle rendeltetése’ szabad s okos 
valósítása kívánja, sőt elmellőzhetlenül követeli.    S 
im ezen elmellőzhetlen szemlélődés a philosophiának 
szülő percenete. Hogy céljainkat valósíthassuk, elébb 
elméletileg kell azokat ismernünk, ismernünk ter- 
mészetünk’ törvényeit,   máskép magunkat,   törvé- 
nyesen gondolkodva s cselekedve, élnem határoz- 
hatnók. Ezen szemlélődés’ eredménye a philosophia, 
melly ennél fogva lényében más nem lehet,   mint 
eredeti törvényeink1 s azok1 céljainak kinyomozása, 
hogy magunkat elméletileg és gyakorlatilag törvé- 
nyesen határozhassuk, s így rendeltetésünket, sza- 
bad,  tökéletesülhető lényekhez illőleg,  valósítsuk. 
A dolgot más szavakkal is ki lehet fejezni, de min- 
den philosophia bizonyosan csak annyiban   valósá- 
gos és igaz philosophia, a mennyiben ezen szavak 
értelméhez közelít, vagy attól távozik, s annak na- 
gyobb kisebb mértékben megfelel. 

Lehozásom (deductio) talán kelletinél rövidebb, 
s hogy egész  terjedelme, a philosophiának külön- 
 

 



23 

böző ágai s e tudomány’ fontossága világosan kitűn- 
jék, minden esetre szükség lesz a rendeltetése fe- 
lett philosophálónak eredményét, legalább főpont- 
jait, itt kitüntetnem. 

Mik tehát az emberiség’ céljai? Célnak, közön- 
séges értelemben, minden munkásság’ szükségké- 
peni irányát szoktuk nevezni. Szálljunk tehát bel- 
sőnkbe, vizsgáljuk meg gondolkozásunkat, érzemé- 
nyünket, akaratunkat, s jeleljük ki azoknak irá- 
nyait. Ezek, úgy hiszem, a jólét, a szép, igaz, 
jó s a vallás’ eszméi. Érzéki természetünk tudni- 
illik szükségkép óhajtja a kéjt s irtózik a fájdalom- 
tól 5 tehát jólét, vagy általános kifejezéssel boldog- 
ság, érzéki természetünk’ célja. Eszünk s lelkisme- 
retünk ellenben általános kötelezéssel a. jónak, szép- 
nek, igaznak valósítására szorítanak, előre fel tévén a 
vallás’ tárgyai’ valóságos létét, mint ezen kötelezés\ 
s létesülhetése’ elutasíthatlan feltételeit. A vallás’ 
eszméi által rendeltetésünk, mint ez végnélkül tö- 
kéletesülhető lényekhez illő, a végtelenre terjeszte- 
tik ki· mi emberek, szerintök, szabad, halhatatlan 
tagjai vagyunk egy örökkévaló isten’ országának, kik- 
nek rendeltetésűk végtelen tökéletesülés a jóban, 
szépben, igazban, « ez által a boldogságban. 

De vájjon nem csalódunk-e? Itt tévedni, meg- 
rendítené philosophiánk’ alapját. Annyi bizonyos: ha 
a jólét, szép, igaz és jó céljaink, gondolkodásunk, érze- 
ményünk s akaratunk’ minden törvényeinek e tárgya- 
kat kell illetniök, sőt másokat ezeken kívül nem is tár- 
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gyazhatnak; s ha valóban ezen törvények és célok 
képezik érzéki és eszes természetünk’ eredeti hajla- 
mát, minden emberben egyformán találhatóknak s 
minden időben változatlanoknak, ‘sőt szint azoknak 
kell lenniök, mert e szerint lényünk’, tehát az egye- 
temi emberi természet’ változatlan alapját képezik. 

S ez valóban úgy van. A tapasztalás bizonyítja, 
mikép a boldogság, szép, jó, igaz s a vallás’ eszméi 
mindenütt és minden időben az emberek köztt 
divatoztak, lényök szerint szint azon eredeti formák- 
ban, s nem változó közvetetlen meggyőződéssel; mert 
ámbár p. o. az igenleges (positiv) vallások külsőkép 
egymástól eltérnek, lényökre’, azaz isten, öröklét s 
az akarat szabadság’ hitére nézve, egymással meg- 
egyeznek. Ezen eszmék továbbá minden munkás- 
ságunk’ tárgyai, nem létezvén gondolat, érzemény, 
akarat, melly közvetve vagy közvetlenül ezeket ne 
tárgyazná. S belsőnkre tekintve, mint már megjegy- 
zem, szükségeskép kívánjuk a kéjt s irtózunk a fáj- 
dalomtól; az igazság helybenhagyást; a szép, tet- 
szést ; a jó, tiszteletet; az isteni, imádást ger- 
jeszt bennünk − s az nincs akaratunkra bízva, hogy 
p. o. a kéjtől irtózzunk-e, vagy az igazat megves- 
sük, hogy a szép, iszonyodást, a jó, megvetést 
okozzon, vagy ellen esetben a fájdalmat óhajtsuk, 
a tévelygést helyben hagyjuk, a rosszat tiszteljük stb. 
Ezt egyáltalában nem tehetjük; mert az emberi ter- 
mészet’ alaptörvényei túl vannak az önkényen. S 
vájjon munkásságunk külsőleg nem szint ezen kör- 
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ben forog-e? mert a mi bennünk eredetileg meg 
van állapítva, annak, külső társas életünkben is ki 
kell tűnnie. S valóban, nem törekszik-e az egész vi- 
lág boldogság után? nem valósítjuk-e az igazat, tu- 
dományban, a szépet, művészetben? a jó nem a 
nevelés’ és törvényhozás’ célja-e; s végre a vallás 
előmozdítása nem társasági egyesületünk’ egyik fő 
ágának, az egyháznak, tárgya-e; nem szenteljük-e 
gyakorlatának az év’ legfontosabb napjait, legpom- 
pásabb épületeinket? Nincs különben. Okoskodá- 
sunk’ eredménye áll tehát, s belőle már most a phi- 
losóphiának agait s fontosságát igen egyszerűn le- 
hozhatjuk. 

Ha tudniillik a philosophia, velejében, rendelte- 
tésünk’, azaz eredeti törvényeink’ s céljaink’ tanja; 
úgyan annyi különvált, elvont tudományokat kell 
magába foglalnia, a mennyi céljainkat kifejező esz- 
mével bírunk, s ezen tudományoknak elméletiekre 
és gyakorlatiakra kell oszlaniok, mivel munkássá- 
gunk e két körre terjed ki. Az igazság’ eszméje 
ennél fogva két elvont philosophiai tudomány’ alap- 
ja: a logicáé és metaphysicáé; mert az igazságot 
két viszonyban kell tekintenünk: magában, alanyi 
(subjectiv) viszonyában, mint tisztán a gondolat’ tár- 
gyát, mi az elsőnek −; vagy tárgyas tekintetben, 
mi az utóbbinak feladata. A szépnek eszméjét, az 
aesthetica fejtegeti; a jóét az erkölcs- és jogtudo- 
mány 9 mivel a jó vagy kötelességeinkre vagy jo- 
gainkra vitetik.     A hitnek eszméje végre az észval- 
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lás tudomány’ alapja. Elméleti philosophiához szá- 
míttatnak: a logica, metaphysica és aesthetica; a gya- 
korlatihoz: az erkölcs’, jog’ és észvallás’ tudomá- 
nyai. Mind ezen tudományokat pedig elvontaknak 
nevezem, mert elvonás által a psychologicaból ke- 
letkeznek, melly ennél fogva az elvont philosophiai 
tudományok’ közös kútfeje. Minmagunk’ törvényeit 
t. i. máskép ki nem nyomozhatjuk, mint belső éle- 
tünk’ tüneményeit észlelve (observálva), s belőlök a 
közöst, az egyetemileg emberit elvonva. 

Az alkalmazott philosophiai tudományokhoz 
tartoznak mind azok, miknek az emberi rendelte- 
tés legfőbb szabályozó elvök, tehát: a nevelés’ tu- 
dománya, mert az embert rendeltetésével összee- 
gyezőleg kell művelni; s a political tudományok, 
mert a társaság egyes emberek’ egyesülete lévén, 
azoknak céljai egyszersmind céljai  a társaságnak. 

Itt nem ok nélkül lehetne kérdeznünk: a bol- 
dogsagtan nem tartozik-e az elvont philosophiai tu- 
dományokhoz? Kétségkívül, mert a boldogság’ esz- 
méje céljaink’ egyike. Miért nem műveltetik tehát 
rendesen a többiek’ számában? Talán, mert − KANT’ 
állítása szerint − minden ember, jóléte’ előmoz- 
dítására úgy is önkényt hajlandó. De ez nem ele- 
gendő mentség; mert épen azon szabályokat kelle- 
ne megállapítanunk, mik szerint boldogsági önséges 
vágyaink, az ész’ felsőbb erkölcsi törvényeivel össze 
volnának egyeztetendők, mint ezt a többiek köztt 
SEIBT okosságtanjában (Klugheitslehre), népszerű 
előadással teljesíté. 



27 

Az adott magyarázatból továbbá kiviláglik a 
philosophianak főirányzata, s e tudomány’ viszonyai 
a többi ismeretekhez. En KANTtal a gyakorlati ész- 
nek elsősegei (primat) tulajdonítok az elméleti fe- 
lett, s ennél fogva a philosophiának lényegesen gya- 
korlati irányt, gáncsolva mind azon philosophiákat, 
meilyek főleg elméleti fejtményekkel foglalkodnak, 
mint a régi scholasticai, s a legújabb FICHTE-, SCHEL- 
LING-, és HEGEL-féle; mert philosophálásunk’ vég- 
célja nem más, mint gyakorlati munkásságunk’ el- 
igazodása. A természet-philosophiát pedig nem tar- 
tom szoros értelemben e tudomány’ kiegészítő ré- 
szének, mert ennek tárgya kizárólag az ember, az- 
az munkássága’ törvényei és céljai. Hasonlólag a 
scepsist sem számítom a philosophiához, mert tu- 
lajdonkép nem egyéb, mint ennek philosophiátlan 
tagadása. Végre egyoldalúaknak nyilatkoztatom 
mindazon rendszereket, mellyek pusztán egyes cél- 
jainkat veszik tekintetbe, s ennél fogva eredeti tör- 
vényeinket félszegesen magyarázzák, mint p. o. a 
materialismus, melly csupán a boldogságot, s az 
érzéki (tapasztalásbeli) igazságot veszi fontolóra, a 
jóság’ s vallás’ eszméi’ feldöntésével. 

Végre kiviláglik magyarázatomból a philosophia’ 
fontossága is. Ε tudomány felvilágosítja életünk’ 
legsúlyosabb jelentőségű kérdéseit, s eligazít földi 
pályánkon; minél fogva minden művelt nemzetek- 
től nem csak főtudománynak, hanem a tudományok 
tudományának is tartatik, ez utóbbinak kivált azért, 
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mert az igazság s ismeret’ végső okaival foglalkod- 
ván, igazán minden tudomány’, tudás és hit’ alap- 
jait veti meg. Valódi együgyűség tehát a philoso- 
phiát nélkülezhető, vagy épen kárhozatos tudo- 
mánynak tartani, mint ha hiábavaló szőrszálhasoga- 
tásokkal foglalkodnék, s erény- és istentagadás- 
ra vezetne. Ha szabad erkölcsi természetünk, 
rendeltetésünk, emberi méltóságunk úgy hozza ma- 
gával, hogy minden öngondolkodó, lénye’ teljes tö- 
kélyére fejlett ember, magát gondolkodókig és cse- 
lekvőleg, eredeti törvényei s céljai szerint, hatá- 
rozza: úgy mindnyájan született philosophusok va- 
gyunk; s művelt felvilágosodott ember nevét nem 
érdemli, ki ezen, minden ember’ rendeltetése’ kö- 
vetkezésében nélkülezhetlen tudományban járatlan. 
Vagy lehet-e művelt s felvilágosodott, ki ezen, a 
közönséges emberi műveltséghez tartozó ismeretek- 
ben tudatlan, s magában az embert ki nem műve- 
lé? Elárulhatjuk tudatlanságunkat, tekintetünk’koc- 
káztatása nélkül, a kény ér tudományokban. Sen- 
kinek sem tűnik fel, ha a katona az orvosi ösmere- 
tekben, az orvos a katonai tudományokban, az 
ügyvéd a földmérésben járatlan: de megvallhatjuk-e 
tudatlanságunkat az emberiség’ céljai, kötelességei 
és jogai’ tudományában, a nélkül hogy műveletlenek- 
nek ne tartatnánk? S méltán; mert társaságban él- 
vén, hogy közös segítséggel emberi céljainkat elő- 
mozdítsuk, kárhozatos gondatlansággal elhanyagol- 
ja az  emberi és polgári kötelességeit, ki ezen tár- 
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gyak iránt setétségben tapogatózik. Sőt philosophia 
nélkül meg bölcset sem gondolhatni. Vagy érde- 
melhetné-e e magas nevet valaki, ki az emberisége 
legfontosabb kérdései felett nincs eligazodva? − 
Hlyen valódi bölcs volt a philosophia’ atyja SOCRA- 
TES, nem csak Athenae’ csarnokiban, hol az ifjúsá- 
got erényre oktatá, hanem a haza’ csatamezein is, 
rettenhetlen bátorsággal gyakorlati philosophiájának 
talpraesettségét bizonyítván. Mert valóban a philo- 
sophiától nem várunk csupán elméleti felvilágosítást, 
hanem gyakorlati tökéletesülést is. A tiszta erény 
a jónak valósítását kötelesség-érzésből kívánja; ezen 
eredményhez pedig csak philosophálva lehet jutnunk, 
mert csak ez úton juthatunk tiszta erkölcsi maxi- 
mákhoz, s győződhetünk meg a kötelesség’ szentsé- 
géről, mi nélkül lehetünk ugyan jók, jó szívből, s 
a nevelés által korári jóra szoktatva; de valódi em- 
beri erény csak az önművelődés s önálló akarat’ 
szabad szüleménye. A philosophia’ behatása neme- 
sülésünkre s lelkületünk’ kiképezésére azért tagad- 
hatatlan. Az, kit a legnagyobb nemzet, polgárai’ 
legnagyobbikának válla, EPAMINONDAS, philosophia 
által érte el emberi nagyságát. − S végre, mivel a 
philosophia nem csak egyesekre, hanem általában 
az emberi társaságra nézve is célt s irányt adó tu- 
domány, PLATÓval állítanunk kell: hogy az embe- 
riség csak philosophia által érheti el rendeltetését. 
Ezen meggyőződésben lehetett VOLTAIRE is, midőn 
állítá:   hogy az emberiség boldog csak ügy lehet, 
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ha philosophusok királyok, vagy a királyok phi- 
losophusok lesznek. S ím, a philosophia ezen pró- 
bát valóban ki is állá, midőn az emberi nemet bol- 
dogítva, az Antoninusokkal trónra lépett. 

Bevégezvén a philosophia’ fogalmáról való ma- 
gyarázatomat, záradékul szükség lesz még azon 
kérdésre felelnem: milly viszonyban állanak ebbeli 
nézeteim a philosophia históriájából általában 
kitűnőkkel! Mert bár tagadhatlan mikép a philoso- 
phusok eddig olly különbnél különb rendszereket 
követtek, hogy napjainkig még ezen tudomány’ ha- 
tározatában sem tudtak megegyezni: de a philoso- 
phia’ históriájának egészéből mind a mellett csak ki 
kell tűnnie, mit tartottak általában minden idő- 
ben philosophiának; tehát melly fogalmok volt e 
tudományról? Fejtsük meg e kérdést. 

Gondolkodásunk’ természetes folyama szerint a kül- 
világ elébb vonja magára figyelmünket mint belsőnk; 
elébb kérdezzük: honnan van ez a roppant minden- 
ség, melly minket körülvesz; mi oka, célja? s 
szemlélődésünk csak később tér igazi tárgyára, az 
emberre, céljainkat s törvényeinket nyomozván. 
Embert és világot pedig szemlélődésünk nem tud 
magyarázni, ha mind kettőhöz a végső teremtő és 
törvényhozó okot, az istent, hozzá nem gondolja. 
S ím ezek a philosophia’ históriájának tanúsága sze- 
rint a philosophia’ tárgyai THALEStől napjainkig. 
Kezdő korában, THALEStől SOCRATESig, termé- 
szetphilosophia volt, a külvilág’ okainak meghatáro- 
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zásával foglalkodott − tárgyilagosan, SOCRATES azt 
igazi tárgyára, az emberre, vezeté s kivált gyakorla- 
ti oldalát tartá szemmel, honnan teljes joggal a phi- 
losophia’ atyjának neveztetik; a scholasticusok s a 
német legújabb általános philosophia hősei isten- 
ség’’ tudományává tevék, legalább főirányzatában, 
vagy a német divatos kifejezés szerint, az általános- 
nak tudományává. Az újabb keresztyén világi 
philosophia ellenben alanyi irányzatú, s főleg lélek- 
tani úton, az emberi szellem s annak gondolkodási, 
érze’si s akarati törvényeinek kinyomozásával fog- 
lalkodott: LOCKE és REID Angliában, Kant s a még 
élő FRIES Németországban, ROYER-COLLARD, COU- 
SIN s lelkes tanítványai Jouffroy és Damiron ezen 
újabb philosophiai evangélium’ apostolai. Ember, 
világ, isten tehát igen is minden időben a philoso- 
phia’ tárgyai valának; mert ezek legáltalánosabb fel- 
fogásban tárgyai az ismeretnek, igazságnak s gon- 
dolkodásnak általában; miknek végső okai s törvé- 
nyei’ megállapítása a philosophia’ feladata; de nem 
közvetlenül s tartalomra nézve; mert így a philo- 
sophiának minden tudományokat magában kellene 
foglalni, nem lévén tárgy, melly ezeken kívül esnék. 
Általában az embert főleg önmaga érdekli, s a világ 
és isten csak közvetve, és csak annyiban a mennyiben 
mint érzéki lények az anyagi természetnek részei va- 
gyunk, benne élünk s általa hatunk; mint halhatatlan 
tagjai egy örökkévaló isten’ országának pedig, az isten 
gondviselése alatt állunk.    Érzéki és erkölcsi törve- 
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nyeink’ következésében kötelesek lévén minden gon- 
dolkodásukat, érzésinket s akaratunkat a boldogság, 
igazság, szépség és jóság’ eszményei (ideal) s azoknak 
törvényei szerint határoznunk; isten, ember és világ 
felett igen is szemlélődünk: de csak annyiban, a 
mennyiben rendeltetésünkkel összeköttetésben álla- 
nak, emberek köztt társaságban, világban s az is- 
ten? gondviselése alatt élünk, s ezen tárgyakra el- 
méletileg s gyakorlatilag a boldogság, szépség, jó- 
ság és igazság’ eszméit alkalmaznunk kell. Fogal- 
mam tehát a philosophiáról, jól értve, a philoso- 
phusok’ nézeteivel általában véve nem ellenkezik, 
sőt az újabb philosophia? főirányával egyezik. 

MÁSODIK SZAKASZ. 
A PHILOSOPHIAI   MÓDSZEREK. 

A módszer ítéletem szerint a philosophiának alap- 
kérdése, mert megfejtése által e tudomány’ kútfejei s 
használások’módja határoztatik meg, tehát azon phi- 
losophálás’ útja, a mellyen egyedül igazi philoso- 
phiához juthatni. A helyes módszer, eszköze a he- 
lyes rendszernek. Ha valahol, itt világosnak kell 
lennem. 

Minden ismeret − ennyi öntudatunk által két- 
ségtelen − egy részről a tárgyaktól, más részről 
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szellemünk önmunkásságából származik; szóval a 
tapasztalás és gondolkodás annak kútfejei. Mi em- 
berek tudniillik érzéki eszes lények vagyunk, s ezen 
kettős természetünk’ összehangzó munkássága alkot- 
ja az ismeretet. Érzékiségünk szenvedő fogékony- 
ság létegei (Organe) a külső és belső érzékek, mik 
által bennünk és kívülünk, a tárgyakat s tünemé- 
nyeiket, szóval azt mi létezik és történik, veszszük 
észre; eszünk ellenben önmunkás eszesség vagy eszes. 
önmunkásság; sajátai a gondolkodás’ és ismeret’ tisz- 
ta formái és törvényei, miket az észrevett tárgyakra 
s tüneményeikre, az ismeretet képezvén, alkalma- 
zunk, lm minden ismeret’ és igazság’ kútfejei: a ta- 
pasztalásból kapjuk észrevéve az ismeret’ anyagát, 
az ész által gondolkodva annak formáját. Magya- 
rázzuk meg ezt bővebben. 

A tapasztalás, mondám, ismereteink’ egyik kút- 
feje; .mert a mit érzékeink által belsőnkben vagy 
külsőképen észre nem veszünk, az reánk nézve ál- 
táljában nem létezik, azt semmiképen nem ismer- 
jük, arról nem is gondolkodhatunk, sem igazán, 
sem hamisan. A siketnémák p. o. észre nem vehe- 
tik a hangokat, a vakon szülöttek a színeket, tehát 
ezen tárgyakat teljességgel nem ismerik, s rólok ál- 
táljában soha fogalmok sem lehet. A tapasztalás 
tehát az ismeret1 egyik nélkülezhetlen eleme, melly 
nélkül ez altaljában nem létezhetik. De más oldalról, 
gondolkodás nélkül sincs ismeret. A mondottakkal 
úgyan nem szándékom az ál empirimus’ régi vitata- 
 



 34 

sát: „quod non est in sensu, non est in intellectu’ 
újra szőnyegre hozni,   mert csak LEIBNITZ’ kiegé- 
szítésével:   „excepto ipso intellectu”    igaz szelle- 
münk nem puszta szenvedő érzéki fogékonyság lé- 
vén,    hanem    egyszersmind   eszes   önmunkásság. 
Eszünkben t. i. eredetileg léteznek az ismeret’ tisz- 
ta formai; az egység és szükségesség” törvényei, 
s ezen formákat  s  törvényeket az észrevevés által 
kapott anyagra, önmunkásan alkalmazzuk   elvonás, 
fogalom-képezés,   ítélés,   következtetés s  elv-ala- 
pítás által ismeretet alkotva, minthogy működés nélkül 
megint nincs, s nem lehet ismeret, mert a tárgyak a 
puszta szenvedő észrevevés által magokat nem ma- 
gyarázzák, hanem ez csak tőlünk, önmunkás gon- 
dolkodás’ következésében, kitelhető; máskép az ál- 
latok is ösmerettel bírnának, minthogy nem csak ér- 
tékekkel bírnak, mint mi emberek, hanem némelly 
nemeik még sokkal élesbekkel is.      A gondolkodás 
tehát az ismeret’ második,  épen olly nékülözhetlen 
lényeges eleme. 

Érzékeink és eszünk tehát minden ismereteink’ 
kiitßjei, s a tapasztalás és gondolkodás azoknak olly 
lényeges kiegészítő elemei, hogy az egyik’ vagy másik 
kizárása által, philosophálásunknak elkerülhetlenül 
nihilismusba kellene sülyedni, épen mivel sem a 
tapasztalás gondolkodás −, sem a gondolkodás ta- 
pasztalás nélkül ismerethez nem vezet. Mi által, 
úgy hiszem, eléggé világos, mikép helyes philoso- 
phiai módszernek csak azt lehet tartanunk, melly is- 
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mereteit ezen hét eredeti kútfő? mindkét lejéből me- 
ríti, s azokat összehangzólag egyezteti. 

Ezen következtetés’ helyessége azonban egy 
feltételtől függ· Mindkét eredeti kútfőnkből me- 
rített ismereteink csak akkor lehetnek igazak, ha 
eredeti tehetségeink − érzékiségünk s eszünk − az 
igazságnak kútfejei; ha törvényes munkásságokban 
a tévelygésnek ki nincsenek téve, s csalódásaink egye- 
dül eredeti igazságos törvényeik’ hamis alkalmazá- 
sa által, adott esetekre, keletkeznek. Mert ha a té- 
velygés minmagunkban s természetünkben léteznék, 
ha az ál rationalisták’ állításai szerint érzékink, vagy az 
ál empiristáké szerint eszünk, csalnának: úgy a tévely- 
gésnek egészen ki volnánk téve s az igazságtól álta- 
lában kizárva. Azonban eredeti tehetségei’ törvé- 
nyességéről senki sem kételkedik. Hogy az, mit 
látunk, hallunk, szagolunk stb. igaz, s úgy, amint 
azt észreveszszük, arról kiki eredeti bizonyossággal 
meg van győződve. Eszünk’ fogalmait s törvényeit 
pedig adott tárgyakra Ítélve alkalmazzuk a nélkül, 
hogy igazságok felől valaha legkevésbbé kétkednénk; 
s ezen bizodalomhoz azon minmagunk, s eredeti te- 
hetségeink’ igazsága iránti hit által bíratunk, melly 
végső instantiában minden meggyőződésünk’ alapja, 
s bennünk a nélkül meg nem rendülhet, hogy ösz- 
szes ismereteinket, tudásunkat és hitünket fel ne for- 
gassa. Minden tévelygéseink tehát nem. eredeti tehet 
ségeinkből hanem törvényeink’ helytelen alkalma- 
zása által,   tehát  hamis  ítéletekből   erednek,  okuk 
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nem a természet, hanem mi magunk, a szabad 
emberi önkény. Világosítsuk ezt fel példákkal. Lá- 
tok messziről egy magas fát, s azt toronynak tar- 
tom. Ki hibázott itt? szemem, vagy hirtelenkedő 
ítéletem? Toronynak látta-e szemem a fát, vagy 
csak határozatlan alakban? S más esetben: ha egy 
vízbe mártott botot eltöröttnek tartok, nem a látás’ 
opticai törvényei’ nem ismerése-e tévelygésem’ 
oka, t. i. annak nem tudása: hogy a víz és levegő 
különböző szögek alatt vetik vissza a nap’ sugarait? 
Az ész’ előleges fogalmaira pedig átmenve: csalód- 
hatunk valamelly tünemény’ igazi okaiban; de azon 
feltevésben: hogy minden tüneménynek oka van, 
s következésképen a szóban levőnek is, s ez szük- 
ségeskép valamelly ok’ okozatja, abban nem csa- 
lódhatunk, stb. 

Mind ezekből következendő, a módszerek s 
azokból keletkező philosophiai rendszerek megítélé- 
sere nagy fontosságit igazságok fejlődnek ki: 

1. Ha igaz hogy tárgy nélkül nem gondolha- 
tunk, azt pedig egyedül érzékeink’ észrevevése ál- 
tal ismerhetjük meg: minden philosophálásnak ta- 
pasztalással kell kezdődnie, abból kiindulni, s ar- 
ra alapulnia. A tapasztalás tehát ismeretbeli mun- 
kásságunk’ elsejei. Ez a kültárgyakat öntudatunk’ 
tetteit (Thatsache) illetve világos; de eszünk’ elő- 
leges fogalmaira nézve? Hiszen ezek tapasztalás 
előttiek? Igen is, eredetökre nézve, mert eredeti- 
leg bennünk léteznek; de ismeret’ tekintetében csak 
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ugyan tapasztalás által jutnak birtokunkba, mivel 
észlelés (Beobachtung) s elvonás által fejlenek ki 
öntudatunkban, s válnak ismeretekké. Ebből to- 
vábbá következik, 

2. Hogy minden, józan korlátait ismerő phi- 
losophia csak magyarázó lehet. Mert ha észre ve- 
vés nélkül nincs tárgy, tárgy nélkül nem gondol- 
kodhatunk, képzeleteink pedig sem nem a tárgyak 
magok, sem azokat nem teremtik: mi marad phi− 
losophálásunknak más hátra, mint az észrevétel ál- 
tal adott tárgyak’ − annak a mi van, és történik − 
magyarázata? Gyakorlati tekintetben sem teremtjük 
a tárgyakat, hanem csak külső formájokat, vegy- 
tanilag (chemice) vagy erőművileg (mechanice) vál- 
toztathatjuk, azokat céljaink szerint hasznunkra for- 
dítván.    Ezek után 

3. Minden nehézség nélkül eldönthetjük azon so- 
kat vitatott kérdést: egyesből induljon-e ki a phi- 
losophia, vagy különféléből, azaz tapasztalásból 
visszatérő (regressiv) úton a létezőt észlelve, a con- 
cretből az elvonthoz átmenve, s így szemlélődésünk 
által csak a létezőt és valót magyarázva? vagy elő- 
haladólag (progressiv) a legmagasabb, elvont, tisz- 
ta fogalomból a concretet szerkesztve, tehát szem- 
lélődésünk által a létezőt, a valót ( das Wirkliche ) 
alkotva. Ezen kérdésre az első szám alatt már fe- 
leltem úgyan, de itt e tárgy nagyobb terjedelem- 
ben kerül elő, s bővebb magyarázatot annál is in- 
kább  kíván, mivel a  philosophia, kezdetétől fogva 
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mind e napiglan, ellenkező rendszerek’ csátameze- 
jevolt. Korunkban is az angolok, franciák s Német- 
országban FRIES (a criticismus’ s a lélektani mód- 
szer’követői) visszatérő úton művelik a philosophiát, 
tapasztalásból indulván ki; midőn az általános philo- 
sophia’ hősei, FICHTE, SCHELLING és HEGEL, azt 
előlegesen előmenő úton igyekszenek megállapíta- 
ni: az első a tiszta észből, a másik az általánosból, a 
harmadik a tiszta létből indulván ki; s literatúránk- 
ban is, melly eddig elé a philosophiára nézve nagyob- 
bára csak a jiémetek’ viszhangja volt, szint ezen el- 
lentételek mutatkoznak! Mi tehát a philosophiai 
prius: a tapasztalás vagy gondolkodás? S vissza- 
térő vagy előmenő úton, az egyesből vagy külön- 
féléből kiindulva kell-e a philosophiát művelni? 

Ha tárgy nélkül nem gondolkozhatunk, következés- 
képen, mint megmutatám, észrevevés nélkül ismeret 
általában lehetetlen, tehát philosophiai is: képzete- 
ink pedig sem nem a tárgyak magok, sem azokat nem 
teremthetik: úgy kétséget nem szenvedhet, hogy min- 
den józan philosophiának a tapasztalásból, tehát a kü- 
lönféléből kell kiindulnia, másképen tartalomra nézve 
üresnek kellene lennie. Minmagunkat p. o. meg akar- 
ván ismerni, öntudatunk által belső szellemi életünk’ 
gondolkodási, érzés- és akaratbeli tüneményeit kell 
észlelnünk, s így reflexió, elvonás, s behozás (indu- 
ctio) által az e tüneményekben közöst, az egyetemi- 
leg emberit; mint munkásságunk’ törvényeit, meg- 
határoznunk.     Ezen úton halad BACO óta a termé- 
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szettudomány is végtelen,   szakadatlan előmenetel- 
lel. A philosophia elvont tudomány, ezt minden fe- 
lekezetek elismerik; hogy’ lehetne pedig elvont, ha 
igazságait a létezőnek, a   valónak tüneményeiből el 
nem vonnók, ha a szemlélődést mellőzve, a tapasztalást 
elsőnek nem tartjuk? A visszatérő út tehát kétségkívül 
az egyedül helyes, a feltalálás’ útja, miáltal azonban az 
előmenő módszer a philosophiából ki nem  záratik. 
Gondolkodásunk   tudniillik   a logica’ törvényeihez 
lévén kötve, a feltalált ismereteket ezen tudomány 
szabályai  szerint  rendezi,   miáltal   teljes összeköt- 
tetést,  osztályozást s világos áttekinthetést nyernek. 
Ez a rendszer’ s ezen formában kell a feltalált, meg- 
állapított s rendezett   ismereteknek  megjelenniök, 
hogy azokat tudományoknak   nevezhessük.     De  e 
mellett ne ámítgassuk magunkat hiú képzelgésekkel: 
a rendszer többet magába nem foglalhat, mint a mi 
elébb,  a visszatérő úton a tapasztalásból kiindulva, 
feltaláltatott,; mit azon felül vagy kívül állít, alap- 
talan, épen   mivel általa  ismereteket nem találunk 
fel, hanem azokat csak rendezzük. 

Egészen más dolog az ellenben, ha szemlélőd- 
ve a tapasztalást egészen elmellőzzük, s tiszta fogai 
mákból a létezőt egész valóságában és különféleségé- 
ben, előmenő úton, szerkeszteni törekszünk. Tisz- 
ta fogalmaink magokban üres formák, mik semmi 
gondolható dialectical úton tartalommal meg nem 
tölthetők, mivel a létező’, a való’ megismeréséhez, 
csak érzékeink’ észrevevése által juthatunk, s gon- 
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dolkodásunk azt nem teremtheti.    A legfelsőbb el·’ 
vont fogalmak pedig,   a philosophálás’ természetes 
józan útján,   csak a concretből  elvonhatok lévén, 
igazán philosophálásunk’ végpontjai, a legfelsőbb te- 
tők,   mikre   emelkedünk,   hogy   onnan a létezőt, 
tüneményei’ végtelen külön féleségében, áttekinthes- 
sük.    Ha tehát a szemlélődés, eltekintve a tapasz- 
talástól, FICHTE, SCHELLING és HEGELLEL, a leg- 
felsőbb, elvont,   tiszta fogalomból  indul ki,    nem 
csak a philosophia’ végét elejévé fordítja, a pyra- 
mist csúcsára helyezi, hanem tagadhatlanúl teljesen 
üres fogalmakból indul ki, a létezőt, valót, egyest, 
élete’   végtelen különféleségében,   semmiből alkot- 
ni törekszik. Ki hinné, hogy illy úton szerkesztett 
rendszerek követőket találhatnak?   A németeknél, 
kiknek szívét KÖPPEN (maga német lévén, tehát an- 
nál biztosabb tanú) szerint „csak rendszerrel lehet 
meghódítni,” s kik „a képtelenséget is elfogadják, 
csak rendszeresen adassék elő,” ez magyarázható: de 
literatúránkban? Az utánzás’ majomi ösztöne, melly 
kezdő műveltségnél   minden   nemzetek   köztt   olly 
élénk,   annyira   munkálódik-e   bennünk?   vagy e 
szemlélődési  hősök’ dialecticája  olly ellentállhatlan 
erejű-e, hogy illy hamis útra tévedjünk?   Ha arra 
Csakugyan  kicsapongunk,   okát inkább   az elsőben 
keresném;   mert ámbár   a németek a  megmutatás’ 
előítéletéből WOLF’ mathematical módszere’ szem- 
fényvesztései óta, egészen soha ki nem tudtak ver- 
gődni, s mindenható ereje által még napjainkban is 
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rendszereik’ légvárait építik: a megmutatás ezen 
képzelt erővel· csak ugyan nem bír, mit azonnal 
megmutathatok.    Áll-e tehát 

4. Hogy csak az bizonyos, a mit megmutat- 
hatunk? A megmutatás egyetlen biztosítéka-e az 
igazságnak? vagy bizonysága csak közvetett, s már 
természeténél fogva más eredeti közvetetten igaz- 
ságokat tesz fel, mikből a megmutatás, bizonyos- 
ságát kölcsönözi! Világosítsuk fel a dolgot. 

Mit nevezünk megmutatásnak? Ha valamelly 
bizonytalan ismeret’ igazság-okait más bizonyos- 
ból következtetjük. Ezen következtetés tudnivaló- 
kép nem mehet végtelenbe, máskép minden isme- 
reteink, bizonyságok’ okaikra nézve, végtelen sor- 
ban egymástól függenenek, s a végső bizonyító ok 
hibáznék, azaz bebizonyíthatlanok lennének. Ezen 
magyarázatból világos, hogy ismerettehetségünkben 
olly eredeti, közvetetlenül önmagok által bizonyos, 
igazságoknak kell lenni, mellyeknek igazság-okaik 
önmagokban léteznek, s bebizonyításra sem nem szo- 
rulnak, sem azt nem szenvedik, épen mivel eredeti, 
közvetetlen, tehát első igazságok, mikből a megmu- 
tatás bizonyító erejét kölcsönözi, igazságát követ- 
kezteti. Illyen igazságok, mint már mondám, érzé- 
keink’ észrevételei s eszünk tiszta előleges fogalmai. 
Amit látunk, hallunk, érezünk, ízlelünk vagy szago- 
lunk, annak igazsága iránt senki sem kétkedik, az 
megmutatásra nem szorul. Eszünk’ tiszta fogalmait 
és   törvényeit pedig, p. o.   hogy minden  okozatnak 
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oka van, minden, térben és időben történik stb., 
kiki gondolkodva használja, az észrevétel által adott 
tárgyakra alkalmazza, a nélkül hogy valaha igazsá- 
gok iránt a legkisebb gyanú támadna; mivel az, a 
minmagunkhoz s tehetségeink’ törvényességéhez vi- 
seltető belső közvetetlen hitünk által minden kétke- 
dések ellen bátorságba van helyezve. 

A megmutatás’ ereje s bizonyossága tehát nem ere- 
deti, önálló, közvetetlen, hanem csak kölcsönözött, 
közvetett, vagy, Jacobival szólva, második, nem 
első kézből való. Az ítélő értelem úgy szólván 
közben járó az érzékek’ észrevételei és az ész’ tiszta 
fogalmai köztt; amazoktól az ismeret anyagát kap- 
ván, emezekét mint formákat használván az isme- 
ret’ képezésére. A következtetésben tehát általában 
nem lehet több igazság, mint eredeti, közvetetlen 
meggyőződéseinkben; ítéletünk ezt csak. teljesen 
kifejti, s következtetései csak annyiban bírnak igaz- 
sággal, a mennyiben többet nem állítanak, mint a 
mire az eredeti közvetetlen igazságoktól meghatal- 
mazva vannak. Ha tehát, teszem, a scepticimus illy 
következtetett okok által az igazságot, a materialis- 
mus a jót, tagadni merészlik, vitatásaik egy csép 
bizonyító erővel nem bírhatnak, mert a scepticis- 
mus’ állításai csak akkor lehetnének igazak, ha meg- 
mutatását eredeti közvetetlen igazságainkból követ- 
kezetesen bizonyíthatná, mi lehetetlen, mert erede- 
ti tehetségeink az igazságnak kútfejei, s így kőzve - 
tétlen   igazságaikból   kiindulva,   minden    igazság’ 
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 helytelenségét helyesen következtetni nem lehet, s 
ezen következtetés, a mint magában ellenmondó, 
úgy képtelen is, mert a következet (die Folge) alap- 
ját meg nem döntheti. A jó pedig erkölcsi termé- 
szetünk’ eredeti hajlamából eredvén, tehát közvetet- 
lenül meg lévén állapodva, közvetett okokkal − 
megmutatással − szint’ olly kevéssé megrendíthető, 
mint ellenkező esetben nevetséges fonákság volna, 
ha még eredeti közvetetlen meggyőződéseinket is 
dialectical okokkal bizonyítani akarnók, mint p. o. a 
külvilág’ valóságát, a szép’, jó’ s igaz’ törvényessé- 
gét stb. Ezek sokkal erősebb alapokon nyugszanak, 
mint hogy a megmutatás’ okaira szorulnának, olly 
alapokra, mik magának a megmutatás’ bizonyságának 
kútfejei, s miket ennélfogva csak ki kell felelnünk, 
hogy a kérdéses tárgy’ igazságáról meggyőződjünk. 
A józan tapasztalásból kiinduló, az érzékek’ észre- 
ve véseit szemlélődve magyarázó philosophia tehát a 
megmutatást egyedül mint az igazság’ közvetett kút- 
fejét használhatja, lehozásai (deductio) által csak 
azt fejtvén ki tovább, mi a közvetetlen igazságokban 
benfoglaltatik, miben a megmutatás’ egyedül he- 
lyes használata áll; s ha ezen az utón mind a mel- 
lett ollykor még is tévelyeg, ez közönséges embe- 
ri gyarlóságunk’ sorsa, csalódásai legalább csak a 
közvetett tételeket érdeklik, illetetlenül hagyván az 
alapigazságokat. 

De vizsgáljuk meg e tekintetben a szemlélődő 
elvont tételekből kiinduló philosophiát.    Ez a meg- 
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mutatásnak önálló erőt s bizonyosságot tulajdonít, 
mert rendszerét csak akkor tekinti igaznak, ha an- 
nak minden tételei az elsőtől az utolsóig dialectical 
úton bebizonyítatnak. Sőt ez még nem elég: mi- 
dőn ezen philosophia a tapasztalástól eltekint, elvont 
előleges fogalmakból indul ki, s dialectical következ- 
tetések által törekszik a létezőt s valót szerkeszteni, 
a megmutatásnak igazán mindenható, teremtő erőt 
tulajdonít; mert tiszta fogalmaink magokban üresek 
lévén, s tartalmokat egyedül az észrevevésből nyer- 
vén, minekutána ez utolsó kútfőt használatlanul 
hagyja, másképen boldogulni nem remélhet, mint 
a létező s való’ dialectical útoni teremtése, s ismere- 
tei’ igazságának a megmutatás’ mindenható erejéveli 
megállapítása által. S vájjon sikerül-e ez? Mindjárt 
első lépése, önmaga állításai’ s egész elmélete’ cá- 
folása; mert első legfőbb tételét meg nem mutathat- 
ja, máskép − ha ez igazság-okára nézve mástól 
függene − nem volna az első. Egész rendszerét te- 
hát hypothesisre építi, mellyet Önkényesen választ 
s melly történetesen lehet ugyan igaz, de a philo- 
sophia’ kifejtésére már azért sem használható, mi- 
vel ez elvont tételből ki nem indulhat, legkevésbbé 
pedig egy elvből, mint ezt utóbb be fogom bizo- 
nyítani. Ezen philosophia tehát − önmagával ellen- 
mondásban − hamis pontból kezdvén útját, hogy le- 
hetne következtetéseiben igaz? Hogy szerkeszthet- 
ne előleges úton létezőt s valót, embert, istent és 
világot?   Ha mind a mellett tagadhatlanul  valamit 
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szerkeszt, tanúsága annak, hogy nem csak kezdeté- 
ben, hanem folytatásában is elveitől eltér; mert ha  
titkon a tapasztalást meg nem lopná, ha ezt alatto- 
mosan szemlélődései közé belé nem csúsztatná, azt 
sem tudhatná mit szerkeszszen; mivel a valót csak 
érzékeink által ismerhetni meg. Harmadik baklö- 
vése ezen philosophiának,, hogy dialecticai meg- 
mutatásainak (általános ismeret után törekedvén) 
csalhatatlanságot tulajdonít; mert pusztán ezek ál- 
tal szerkeszti philosophiáját, s ezen philosophiát ma- 
gát tartja igazinak. Az ember azonban csak közve- 
tetlen meggyőződéseiben nem tévelyeg. Ezekre tá- 
maszkodik a józan tapasztalásból kiinduló philoso- 
phia; a ‘szemlélődő ellenben megmutatásra; tehát 
egész philosophiáját a csalatkozhatás’ körébe hely- 
heti, mert a megmutatás ítéleten alapul., melly − 
mint magyarázám − ‘tévelygésünk’ egyetlen kútfe- 
je. A dialectical megmutatáson alapuló rendszerek 
tehát légben függő láncra támaszkodnak, melly 
semmitől sem tartatik s miknek egyetlen hamis 
ítélete repedt szem, melly e lánc’ Összes erejét 
meggyöngíti. − Ezen philosophia’ egész alkotmánya 
elvont fogalmakból lévén szerkesztve, vizsgáljuk meg 
5. Az elvont fogalmak természetét. − Ezen 
tárgy, a philosophia’ annyi vitatkozásnak kitett 
mezején, a legnagyobb feleselésre ‘adott alkal- 
mat, melly valaha körében támadott, értem a no- 
minalisták és realisták, századokon át tartó, dia- 
lecticai küzdéseit.   Az elsők az elvont fogalmaknak 
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pusztán névbeli, az utóbbiak valóságos becset és 
tartalmai tulajdonítanak, s ha az igazság némileg 
mind a két oldalon nem állana, e vitatkozás’ vég- 
nélküliségét alig tudnók magyarázni. Fejtsük meg 
tehát a dolgot tisztán. 

Az egyetemi fogalmak, mint minden mások, 
észrevevésekből képeztetnek, tehát a létezőből, 
egyesből, különféléből, elvonás által. Látok p. o. 
dinnyéket, diókat, szőlőt, szilvát stb., s közös jegyei- 
ket egy fogalomba egyesítvén, képezem a gyü- 
mölcs’ egyetemi fogalmát. Eredetére nézve, azaz 
egyes tárgyaiban, e fogalom bír valósággal; mert 
valóságos tárgyaktól vonatott el, de magában nem, 
mivel a valóságban olly gyümölcs nem létezik, 
melly minden gyümölcsök’ jegyeit magában egyesí- 
tené, egyszersmind dió, dinnye, szőlő és szil- 
va is volna. Egyetemiségökben tehát az elvont 
fogalmak, elválva egyes tárgyaiktól, magokban 
gondolva, puszta képzeletek, s valóságos tartalmok- 
ra nézve annál üresebbek, mennél inkább növekszik 
körök’ terjedelme, azaz mennél nagyobb egyetemi- 
ségök; mivel ezáltal annál tovább esnek azv egyes 
valóságos tárgyaktól, miktől elvonattak. Így a lét’ 
(Seyn) elvont, legegyetemibb, minden létezőt (das 
Daseyende) magába foglaló’ fogalma, legkevesebb 
valósággal is bír, s ezt magában valóságosnak tárta− 
ni, a képtelenségek’ képtelensége volna, mivel ezen · 
létnek egyszersmind végesnek és végtelennek, anya- 
ginak és szelleminek; szükségesnek és  történetes- 
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nek, kénytelenül és szabadon munkálódónak kel- 
lene lenni, szóval a legnagyobb ellenmondásokat 
magában foglalónak. Az egyetemi fogalmaknak te- 
hát önálló független valóságok nincsen, hanem csak 
kölcsönözött, minél fogva a tárgyak’ magyarázatára 
hasznaihatók ugyan, de nem előleges szerkeztetésre, 
minek annál üresebbnek kell lennie, mennél felsőbb 
egyetemi fogalomból indulunk ki. Érzi ezt HEGEL, 
legfelsőbb fogalma, miből philosophiája kiindul, 
azért nem is az egyes dolgoktól − a létezőtől − 
elvont empíriái lét, hanem a tiszta lét, tehát a 
lét létező nélkül, mi SCHELLING’ (COUSIN’ philo- 
sophiai töredékei’ bevezetéséhez írt előszavában ) 
ítélete szerint annyi, mint a fehérség fehér nél- 
kül, azaz üres hang, melly kimondható ugyan, de 
mi alatt valamit képzelni, érteni vagy gondolni tel- 
jes lehetetlenség; mert álét’ fogalma a létezőnek 
legegyetemibb elvonása lévén, semmivé enyészik, 
ha a létezőt mint elsőt s előrejárót, félre gondoljuk. 
Az elvont fogalmak’ ezen fonák használata azon- 
ban nem csökkentheti beesőket szemlélődési tekin- 
tetben. A philosophia, természeténél fogva, el- 
vont tudomány, s STEWART DUGALD’ ítélete sze- 
rint az elvont fogalmak körében hasonbecsüek a 
számokkal a mathesisben, a philosophálónak végte- 
len felsőbbséget adván a közönséges concret gondol- 
kodó felett, mivel egyetemiségök által a fölemelke- 
dést egyetemi ítéletekre s elvekre lehetségessé teszik s 
így az ismeret’ nagy tömege feletti’ uralkodást, annak 
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áttekintetét s rendezhetését. De a mellett ne felejt$ük · 
tárgyilagos igazsággal csak akkor bírhatnak, ha visz- 
szamenő úton valóságos tárgyaktól vonatnak el s nem 
a létező’ szerkeztetésére, hanem magyarázatára hasz- 
náltatnak. Ε fontos tárgyat továbbá fejtegetve, vizs- 
gáljuk meg 

6. A szerkesztő philosophia’ azon követelését, 
Vagy inkább kedvenc eszméjét, mi szerint a philo- 
sophiá egy elvből volna kifejtendő. REINHOLD óta 
FICHTE, utána SCHELLING S végre HEGEL ezen esz- 
mét mindig más meg más fordulatokban torekvének 
létesíteni, ámbár eddig sikeretlenül. Ezen elvnek 
tudniillik vagy tapasztalás-, vagy gondolkodásbeli- 
nek kellene lenni: azonban egymástól elválva s 
egyenként véve, mint már megmutatám, nihilis- 
musra vezetnek, mi gondolkodásunk törvényeiből 
is világosan’ megmutatható. Kiki tudja a logicából 
hogy minden okoskodásunk tételből, ellentételből és 
következményből áll. Az előtétéi mindig valami 
egyetemi törvény,’ valami észbeli ösmeret; az utó- 
tétel tapasztalást külön eset, és csak ezekből szár- 
mazik azután a következmény. Ha én p. o. ezen 
ítéletet: „Minden joghatározatok az általános em- 
beri méltóság’ egyenlőségétől függenek” a jogtudo- 
mány’ legfelsőbb elvévé tenném; belőle az egyes 
joghatározatokra nézve egy lépést sem tehetnek elő- 
re, ha a külön fennálló társasági viszonyokat ezen 
törvénynek alá nem rendezném. A tapasztalásnál, 
elkülönözve az  észbeli ismerettől,    hibázik,   mint 
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látni, az előtétéi, az egyetemi törvény; a tiszta 
gondolkodásnál, elválva a tapasztalástól, az utóté- 
tel, a külön eset, a valóság. Elvből tehát, le- 
gyen az tapasztalás- vagy gondolkodásbeli, az isme- 
ret’ képezése lehetetlen, s így a philosophia’ feláll- 
hatása is.    Mind ezekből 

7. Világos, hogy a szerkesztő philosophia’ tö- 
rekvése általános ismeret után a sikerülés’ legki- 
sebb reményével sem bírhat, sot magában őrült 
gondolat. Eredeti tehetségeink tudniillik nem vég- 
telenek, hanem korlátoltak, minél fogva sem gon- 
dolkodásunk, sem tapasztalásunk nem mehet végte- 
lenbe, hanem mind kettőnek elláthatlan- s megfog- 
hatlanságban kell végződnie. Könnyű ez iránt meg- 
győződni. Észrevevésünk a tér és időhöz van kötve: 
nem láthatunk tehát egy szemléléssel mindent, ha- 
nem csak egymás után, a tárgyak’ tömérdekségét 
soha ki nem merítve; soha az egészet, hanem csak 
külső és belső világunk’ egy részét, s a mi fő tekin- 
tetet érdemel, csak a dolgok’ tüneményeit, úgy 
szólván csak külső színét s formáit, sohasem lé- 
nyüket. Szellemünk’ formáit sem ismerjük közve- 
tetlenül, hanem csak reflexió, elvonás által fejlőd- 
nek ki öntudatunkban s válnak ismeretünk’ tárgyaivá- 
Szellemünk’ önmunkássága pedig nem észszemlélés, 
melly egy pillanattal a dolgok’ tulajdonait s törvé- 
nyeit lényökkel együtt átpillanthatná, minőnek az 
isteni észt képzeljük; hanem az észrevevéshez kötve, 
fogalom-képezés, ítélet,   következtetés  s’ elvi’ meg- 
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állapítás által magyarázza a tüneményeket, a dol- 
gok’ törvényeit, céljait, szóval természetöket. Em- 
beri korlátolt állapotunkban tehát ismeretünk tö- 
kéletesíthető természetünknél fogva gyarapítható 
ugyan, de véges, emberféle, nem isteni, s ha a 
német szerkesztő philosophia önhit’ gőgjében álta- 
lános ismeret után törekszik, GOETHEvel lapjaira 
írhatjuk a kígyó’ sziszegését: Eritis omniscii sicut 
Deus, scientes bonum et malum; hozzátévén Me- 
phistopheles’ magyarázó szavait · 
        Folg’ nur dem alten Spruch, und meiner Muhme der 

Schlange, 
        Dir   wird  gewisz   einmal hei  deiner Gottähnlichkeit 

bange. 
         Mind ezekből végre kiviláglik 

8. Hogy józan philosophia csak lélektani úton 
kiállítható, következésképen a psychologiai mód- 
szer az egyetlen célhoz vezető, s igazi. Ha e tu- 
domány’ feladata, mint megmutatám, lényünk’ tör- 
vényei s céljai’ meghatározása: úgy feloldásához 
máskép nem juthatunk, mint belső szellemi éle- 
tünk’ észlelése által; empíriái elemei tehát, mellyek- 
re szemlélődve tovább kell építenünk, szellemünk’ 
gondolkodási, érzési és akaratbeli tüneményei, te- 
hát Öneszméletünk? adatai. Ezen igazság’ elismeré- 
se napjainkban a philosophia’ legsürgetőbb szüksé- 
ge, s; különösen philosophiai literatúránké, mert 
általában feltétele igazságának s józan müvelésének. 
Ε fontos tárgyról utóbb közelebb’, s a skót isko 
la’ philosophiájának   előadásakor   bővebben   szólni 
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szándékozván, mellőzöm itt további fejtegetését, 
egyenesen a philosophiai módszerek’ criticájára 
menvén által. 

A. 

A   PHILOSOPHIAI  MÓDSZEREK.’ NÉMET  OSZTÁLYOZÁ- 
SA: DOGMATISMUS, SCEPTICISMUS,   CRITICISMUS. 

Ezen osztályozás igen haszonvehető a philoso- 
phia’ históriájában előforduló rendszerek’ helyes el- 
rendezésére; de magában nem épen a leg-megfogha- 
tóbb, mivel némileg két elvből keletkezik. A dogma- 
tismus tudniillik állító módszer, a scepticismus tagadó, 
a eriticismus a dogmatismussal szemközti tagadó, 
a scepticismus ellen pedig állító’ De állítani és ta- 
gadni igazán és hamisan is lehet; ennél fogva a 
dogmatismus, ezen osztályozás szerint, hamisan 
állító, a scepticismus hamisan tagadó, a eriticis- 
mus igazán állító és tagadó; s mivel végre tapasz- 
taláson alapulva következetesen hamisan állítani és 
tagadni nem lehet, hanem csak a tapasztalást mel- 
lőzve s önkényleg szemlélődve: a dogmatismus szem- 
lélődve hamisan állít, a scepticismus szemlélődve ha- 
misan tagad, a eriticismus pedig a tapasztalásra 
állapodva, igazán állít és tagad. De vizsgáljuk 
meg   e módszereket   egyenként bővebben. 

a) A dogmatismus, mint mondám, tiszta vagy 
elvont elvekből indul ki előlegesen  szemlélődve, s 
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mert a tapasztalásra nem támaszkodik, tételeinek 
minden igazságát megmutatásra kénytelen alapítani. 
Hogy e fonák úton szükségkép következetlenségek- 
be bonyolódik, s törekvései’ célját el nem érheti, 
úgy hiszem, eléggé bebizonyítani. Mindjárt első s 
fő elve, mellyből dialecticai fogásokkal egész rend- 
szerét kifejteni igyekszik, meg nem mutatott s meg- 
mulathatatlan tétel, tehát önkényesen választott 
hypothesis; következtetései pedig egyről egyig szel- 
lemi munkásságunk’ azon körében forognak, melly 
egyben ez a tévelygésnek, ki van téve. Fő nehézsége a 
valónak, a különfélének, tiszta fogalmakból − a 
concretnek az elvontból − való származtatása. Mind 
kettő, mint látók, külön kútfőből származik: a va- 
ló, a különféle az érzékből, az előleges fogalmak 
eszünkből s annak munkásságából; s mivel képzele- 
teink sem nem à dolgok magok, sem teremtő erő- 
vel nem bírnak, ész által az érzéket lehetetlen pó-- 
tolni, s következésképen a valót az észszerűből 
származtatni. Ha ezen munkálódásban a tapaszta- 
lás egészen mellőztetik, okoskodásunk üres dialecti- 
cal szójátékká válik, s egész philosophiánk, tartalmá- 
ra nézve, a nihilismus’ örvényébe sülyed; ha pe- 
dig mellékesen használtatik, a dogmatismus lega- 
lább az üres formalismust nem kerülheti ki. Erez- 
ték ezt a dogmatical philosophusok ezredek óta, s 
hogy egy lépéssel túlessenek a nehézségen, napjaink- 
ban az általános philosophia’ hősei az eszményinek s 
valónak azonságát vitatják, ezen feltevés által  üres 
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fogalmaiknak előleges úton tartalmat szerezhetni re- 
mélvén: így HEGEL SCHELLING után, SCHELLING az 
újplatonicus PLOTINt követve, PLOTIN PLATÓ’ esz- 
mék’-személyesítésére (hypostasis) állapodván, mit 
PLATO, REID’ ítélete szerint, ismét a locrii TIMAEUS- 
tól kölcsönözött. Íme a dogmatical monisták legel- 
mésebb, s napjainkban − a németeknél, s viszhan- 
gosan nálunk − legnagyobb zajt ütő hypothesisé- 
nek eredetisége! mellyet itt bár helyen kívül − 
már előre ki kellett tüntetnem, mivel e tárgy lite− 
raturánkban, az épen e percben folyó philosophiai vi- 
tatkozások’ középpontja. Ha tudniillik a gondolko- 
zás és lét egy s ugyan az; úgy szemlélődésünk te- 
remtő erővel bír, vagy inkább: fogalmink a tár- 
gyak magok; mi szerint a valót s különfélét előle- 
gesen szemlélődve fogalom-képezés által igen is le- 
het szerkeszteni, mert akkor a fogalom’ elvont tar- 
talma, egyszersmind a valónak concret foglalatja, 
s így végtére elvből, nem bánom HEGEL’ tisz- 
ta létéből, vagy annak magyar követői szerint a 
közvetlen vanból, az egész mindenséget, embert, 
istent és világot dialecticai úton ki lehet fejteni, 
mint ha abba eredetileg belé volna katulyázva. Azon- 
ban áll-e ezen feltevés? megmutatható-e? Nem kü- 
lönbözteti-e meg öntudatunk a gondolkodást a léttől, 
s ennél fogva egy s ugyan az-e a házfedélről lehul- 
lani gondolt tégla azzal, melly valóságosan lehull 
s az embert agyon sújtja?− mint VECSEI prof fe- 
jezi ki magát a Tud.   Gyűjt.’ 1838.   évi folyama’ I.  
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kötetében. Ennek bővebb vizsgálatát akkorra tart- 
ván fenn, midőn az azonság’ rendszerét fejtegetjük 
majd, térjünk most tárgyunkhoz, s nyomozzuk ki 
a dogmatismus’ kútfejét. 

Ez, hogy röviden kimondjam, a szemlélődés’ 
önkénye. A tapasztalási út hosszas, fáradságos, 
fénytelen: sokkal könnyebb, merész elméletekkel 
ragyogni, zajt ütni· s ki ne választaná a kevesebb 
fáradságba kerülő s nagyobb hírt s nevetígérő utat? 
Ε mellett a philosophusok’ némi mentségére legyen 
mondva, a philosophiai kérdések olly természe- 
tűek, hogy feloldásokra nézve hosszú halasztást 
nem tűrnek. Philosophálásunk’ vég feladata tudni- 
illik eredeti törvényeink’ s céljaink’ kinyomozása 
lévén, hogy magunkat rendeltetésünkhöz képest, 
gondolkodva és cselekvőleg, elhatározhassuk; a do- 
log’ természeténél fogva, huzamosan nem maradha- 
tunk eligazodás nélkül nem, mivel arra munkásságunk’ 
minden perceneteben szükségünk van, minek azután 
az a következése, hogy az észlelési utat mellőzve, 
szemlélődés által törekszünk boldogulni. Ezen, a 
philosophálás’ sikerére nézve századok óta olly 
káros befolyású viszonyhoz, szerencsétlenségünkre 
még az járul, hogy szemlélődésünk a távolabbi (me- 
taphysical) kérdések’ fejtegetéseibe, mivel reánk 
nézve sokkal nagyobb érdekkel bírnak, rendszerint 
elébb ereszkedik, mint az elsőbbig lélektaniakba;  
holott a metaphysicaiak csak emezek’ felvilágosítása 
után feloldhatók. T. i. a külvilág − mint már meg- 
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jegyzem − elébb vonván magára figyelmünket mint 
belsőnk, természetesen mindenek előtt ezen kérdés- 
re fakadunk: Honnan van ez az elláthatatlan min- 
denség, melly körülvesz; mi oka, célja? s csak 
később térünk minmagunkra: s kérdezzük: Ki va- 
gyok én? Honnan jöttem, s hová megyek? Milly 
viszonyban állok a világhoz? Mi rendeltetésem? A 
feleletek a szemlélődőt még távoljabb kérdésekre 
vezetik: Összetett vagy egyszerű lény vagyok-e? 
Milly természettel bír bennem a lélek? Különbö- 
zik-e a testtől? Mik az anyag’ és szellem’ egymás 
köztti viszonyai? Ezen. kérdések, mint látni, csak 
lélektanilag feloldhatók’, minél fogva a philosophá- 
ló tovább folytatván szemlélődését, szükségkép ezen 
kérdésekbe ereszkedik belé: Mellyek szellemünk’ 
tehetségei? Hogyan munkálódnak? Mikép határoz- 
tátik meg akaratunk? Hogy’ jutunk ismerethez? 
Mellyek kedélyünk’ különböző érzelmei, s mik sza- 
bályai? A távolabbi, metaphysical kérdések tehát 
a lélektaniak előtt tolakodván feloldásra, s philo- 
sophálásunk’ természeténél fogva halasztást nem 
tűrvén, egész szemlélődésünk fonák menetet vesz, 
s dogmaticailag philosophálunk, a helyett hogy 
belső szellemi életünket észlelnők; kérdéseket törek- 
szünk eldönteni, mellyek’ feloldásához a szükséges 
lélektani adatokkal nem bírunk. Minden első phi- 
losophais ennél fogva dogmatical, egyeseknél s 
nemzeteknél, mint azt a philosophia’ históriája is 
bizonyítja.     Ε fonákság’  orvoslására,   mint a dog- 
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matismus’ elválhatlan követője s kicsapongásai’ fé- 
kezője, mutatkozik 

b) A scepticismus.     Fogalmát itt,   végső túl− 
ságában,   mint általános tagadást határozom meg? 
azon ismerétes  mondás  szerint:    „nihil veri   sciri 
posse, ne id ipsum quidem.”    Hogy ezen értelem-? 
ben a scepticismus maga  cáfolja meg magát, alig 
szükség megjegyeznem; mert ha semmi sem bizo- 
nyos és igaz:   úgy az sem az,  ,hogy semmi  sem 
bizonyos.’    Az angolok és franciák azért a scepti- 
cismust  a  philosophiai  módszerek   közzé   nem   is 
számlálják,   s helyesen;    mert   módszernek,   út- 
mutatásnak, a szemlélődés’ olly módját nem mond- 
hatni, melly nem csak a philosophiai igazságok’, ha- 
nem áltáljában az igazság’ tehetségét tagadja; s így 
azt . követvén,   törvényes  és   célszerű    munkássá- 
gunk’   szabályai’   megismeréséről   szó    sem   lehet- 
ne, magunkat gondolkodva s cselekedve nem tudnók 
mire határozni,   következésképen rendeltetésünket 
illetőleg örökös setétségben bolyonganánk. A scep- 
ticismus tehát ellenlábosa minden ismeretnek áltál- 
jában s a philosophiának különösen. Illy túlságok- 
ra tudnivalólag az nem vetemedhetik, kinek erede- 
ti tehetségei épek, s törvényesen munkálódnak. El- 
lenben bizonyos mérsékelt kétkedés minden philoso- 
phálónak ajánlható,   hogy érett megfontolás s ele- 
gendő ok nélkül meggyőződéseit hirtelenkedve meg 
ne határozza. 

Hogy’ van az még is,   kérdezhetné itt valaki, 
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hogy a scepticismus a philosophia’ históriájának ta- 
núsága szerint a philosophiában állandóan mutat- 
kozik? Nem alapszik-e ezen tünemény valamelly 
melyebb okon, magában az emberi természetben? 
Igen is, s ez vagy a tévelygés, vagy a szemlélődéi 
szertelensége. 

A tévelygés a scepticismusnak oka lehet, ha phi- 
losophálásunk egyoldalúlag vagy pusztán a tapasz- 
talásból, vagy merőn tiszta fogalmakból indul, mert 
ekkor − mint megmutattam − szükségkép nihilis- 
musra vezet, mi igenleges vitató formában az isme- 
ret’általános tagadása. Így p. o. HUME’ scepsise az 
ál empirismusból fejlődött ki. Mélyebb oka azon- 
ban a szertelenkedő szemlélődés. Eszünk tudniillik 
az általánosnak tehetsége, s ennél fogva elméletileg 
és gyakorlatilag végtelen eszmények (Ideal) után 
törekszünk, semmi lelki s testi állapottal, semmi 
ismeret és jólét’ fokával állandóan meg nem elé- 
gedve. Ezen hajlamunk a tökéletesülés’ hajlama; 
mert csak általa ösztönöztetve törekedhetünk min- 
dig fentebb fokokra; de nem fékezve, s korlátlan 
önkényében a szertelenségig kicsapongva, osto- 
runkká is lehet;’ mint midőn, MÓZES szerint, már ős 
apánkat a Paradicsomtól megfosztá. Gyakorlati te- 
kintetben is, érzéki vágyaink végtelen boldogság 
után sóvárganak, kifogyhatatlan, hiánytalan boldog- 
ság után; noha a véges természet ebbeli kívánsá- 
gainkat ki nem elégítheti, s korlátolt tehetségeink 
illy boldogságot nem képesek   éldelni; s  ha ebbeli 
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szertelenségünket nem fékezzük, életünk’ bol- 
dogsága elégedetlenség által enyészik el. Hasonló- 
kép, „elméletileg általános, semmi tévelygés vagy 
hiány által meg nem zavart és nem csonkult igaz- 
ság s ismeret után törekszünk, véges és korlátolt 
tehetségeink’ ellenére; s ha az ész ebbeli vágyunk 
felett uralkodását elveszti, s végre nem tagadhat- 
juk, hogy ismereteink nem általánosak, hogy a 
dolgokat csak úgy vehetjük észre s gondolhatjuk, 
mint ezt korlátolt érzéki s észbeli tehetségeink en- 
gedik: kétségbe esünk, s mert isteni ismeretben nem 
részesülhetünk, képtelenül és őrülten minden em- 
beri igazságban kétkedünk. − Forduljunk e két 
fonák módszertől 

c) A criticismushoz, melly a dogmatismus és 
scepticismus köztti vitákból, mint közép út, az újabb 
időkben fejlődött ki. Alapítója a criticismusnak a 
mély tudományú KANT. Ezen módszer a dogma- 
tismustól kölcsönözi a szemlélődést, mert a philo- 
sophia, lényege szerint, elvont tudomány, és csak ezen 
úton határozhatni meg a minden emberben egyenlő 
egyetemes emberi természetet, s annak eredeti tor- 
vényeit. De hogy ezen feladatában‘ a nihilismus’ és 
formalismus’ örvényeit kikerülje, a szemlélődést ta- 
pasztalásra, belső életünk’ gondolkodási, érzemé- 
nyi és akarati tüneményei’ észlelésére alapítja; kö- 
vetkeztetései’ igazsága’ biztosítására pedig a scepti- 
cismustól a mérsékelt kétkedést kölcsönzi, semmi 
állítását végkép megállapítottnak nem tartván, míg 
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annak szoros összeköttetése iránt közvetetlen, elő- 
leges vagy utólagos meggyőződéseinkkel, elégséges 
okok által be nem bizonyodik. Lényére nézve te- 
hát a criticismus a psychologiai módszerrel egy s 
ugyan az, csakhogy KANT annak más irányt ada 
crilicáiban, tehetségeink’ munkássága’ körét, hatá- 
rait s törvényeit igyekezvén megállapítani, hogy 
így törvényes hatóságukat szemlélődési tekintetben 
meghatározhassa. A criticismust azonban a kantia- 
nismussal nem kell összetéveszteni. Maga KANT, 
ámbár a criticismus’ alkotója, s jóllehet eriticái’ fó 
iránya LEIBNITZ-WOLF’ dogmatismusa ellen volt 
intézve, e módszert tételei’ megállapítására tisztán 
nem használta, úgy nevezett tapasztalásontúli (tran- 
scendentalis) megmutatásokkal élvén, a helyett hogy 
azokat egyszerűn öntudatunk’ tetteire alapította vol- 
na. Ε nagy férfiú, úgy látszik, ebben nemzete’ s 
ideje’ előítéletének hódolt még némileg, s a criticis- 
mus’ tiszta alkalmazását KANT’ criticái’ szeren- 
csés javítójának FRIESnek köszönjük a legújabb 
időkben. 

B. 

ANGOL-FRANCIA OSZTÁLYOZÁS: ÉSZLELÉSI ÉS HY- 
POTHETICAI MÓDSZEREK. 

Ε két nemzet’ philosophusai a scepticismust, 
mint mondám, nem számolják a módszerek közzé, 
mert általa ismerethez áltáljában nem  juthatni,  te- 
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hát philosophiaihoz sem; ennél fogva csak annyi 
philosophiai módszert tártnak lehetségesnek, a meny- 
nyi ismeret-kútfő van: egy előlegest: a hypotheti- 
cait, és egy utólagost: az észlelésit. 

a) A hypothetical módszer nem egyéb, mint 
a németektől úgynevezett dogmatismus, mellyet en- 
nél fogva − az ismétlést kerülvén − itt szükségte- 
len bővebben előadnom; csak azt jegyzem meg, 
hogy ezen elnevezés sokkal helyesebb és határozóbb, 
mivel lényeges bélyegét igen szerencsésen tünteti 
ki. Ha t. i. ezen módszer, mint megmutatám, ön- 
kényleg választott elven, tehát merőleg képzett fel- 
tevésen (suppositio) alapszik; mi egyéb az hypothe- 
sisnél? S ha azután kérdőre veszszük: vájjon megfe- 
lel-e ezen módszer céljának; helyesen magyarázza- e 
a létezőt; valót, istent, embert és világot? a fe- 
lelet rá igen egyszerű: a hypothesisből, tehát kép- 
zelt feltevésből kiinduló philosophus magának e 
magyarázatot természetesen csak képzeli. 

b) Az észlelési módszer ellenben a tapasztalási 
(mint ezt BACON óta a természettudományok is vég- 
telen előmenetellel használják), vagy inkább szoro- 
sabb értelemben − a philosophiára nézve − a lélek- 
tani; a természettudományok ezt csak más tárgyak- 
ra, a külső természetre, alkalmazzák, s más esz- 
közöket használnak: a külső érzékeket t. i., midőn 
a bölcselkedő belső érzékünk s öntudatunk által, 
szellemi életünk’ gondolkodási, érzeményi és aka- 
ratbeli tüneményeit észleli.    Ezen tárgyi és eszkö- 
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zi különbség mellett céljok azonban egy. A természet- 
búvár észleli a természetet, hogy azt, törvényeit és 
céljait megismerje; ezt teszi a bölcselkedő is az emberi 
természetre nézve, s mind kettőnek törekvései egy- 
formán csak úgy sikerülhetnek, ha ezen észlelés 
semmiféle feltevések s előre kitűzött szándékok ál- 
tal nem zavartatik, s hiánytalan és teljes: más- 
kép ezen elemekből behozás (inductio) által lehetet- 
len helyes és hiánytalan természettudományi vagy 
philosophiai ismereteket képeznünk. 

A módszerek’ teljes felvilágosítására, elméle- 
tük (theoria) mellett, historiájok’ ismerete is szük- 
séges. Philosophálásunk’ természetes menetele sze- 
rint a külsőt elébb vévén tekintetbe mint belsőn- 
ket, a philosophia’ első próbatételei is természete- 
sen a külső természetet tárgyazták, s csak később 
térének igazi tárgyokra, az emberre; alanyi s igazán 
lélektani fordulatot pedig ezen tudomány. egyedül 
az újabb keresztyén philosophiában nyere. A gyer- 
mek is bukdácsol, míg lábai’ ügyes használatát meg- 
tanulja, s ez mindenben úgy van, a kezdet elkerül- 
hetlenül erőtlen, gyenge, silány, s a dolog’ termé- 
szete ellen van. hogy kiszámított s tapasztalás által 
meghatározott helyességű lehessen. 

A dogmatismus tehát a legrégibb módszer. A 
görög, római és középkori scholasticai philosophia’ 
bélyege a szemlélődési dogmatismus: nem szándé- 
kom ugyan állítani, hogy a görög világ’ lángeszű 
bölcselkedő! a tapasztalást egyátaljában nem ismer- 
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ték; maga ARISTOTELES’ neve elegendő volna ezen fo- 
nák állítás’ megcáfolására: de itt a fő irányról van szó, s 
ez kétségkívül szemlélődési vala. Eszünk hivatva lé- 
vén az igazságra, nem kétkedik hogy birtokába ju- 
tand, s rendeltetésünket olly közelről érdeklő tár- 
gyak felett, millyenek a philosophiaiak, szemlélő- 
dik, ha az eredmény’ helyességét biztosító kellé- 
kekkel (Erfordernisz) elégségesen ellátva nincs is. 
Így lett, hogy nem csak a philosophia, hanem a ter- 
mészettudományok is, az egész ó és közép koron át 
a szemlélődési úton bolyongának, míg BACON, ki- 
től az újabb philosophia kezdetét veszi, híres „Or- 
ganum”-ával és „De Augmentis Scientarum” mun- 
kájával szövétneket gyújtván, azokat a tapasztalási 
útra nem igazítá, mellytől a természettudományok 
napjainkig el sem távoztak, általa végtelen előme- 
netelt nyervén; a philosophia ellenben, úgy szólván 
még BACON’ korában, Franciaországban DES CAR- 
TES által inkább a szemlélődési úton folytatá mene- 
tét, e tekintetben elhatározottan követtetve apanthe- 
ista SPINOZA által, kinek philosophiájában a mo- 
nisticai dogmatismus teljes bevégzettségében mu- 
tatkozik. Németországban LEIBNITZ’ polyhistorsá- 
ga s WOLF’ rendszeres esze s mathematical módsze- 
re, mëllyet a philosophiára alkalmaza, a dogmatis- 
must annyira meggyökeresíték, hogy azt KANT’ 
mély eriticái sem y alának képesek kiirtani, s utána, 
FICHTE’, SCHELLING-’ és HEGEL rendszereiben, még 
kifejlettebb alakban sarjadozott elő. 
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A dogmatismus’ túlságait a scepticismus’ tagadása 
követte; eleinte  ugyan még határozatlan formában, 
mert a philosophia maga még nem vala megállapítva, 
elveit, kútfejeit, bizonyossága’ feltételeit teljesen ki 
nem fejtette. így jelent meg a SOCRATES előtti idők- 
ben a sophisták állításaiban mint álokokkali vitatko- 
zás, mint fogalom-zavarás; SOCRATES után ellenben 
határozottabb formában: PYRRHO S TIMON által, de ki- 
vált SEXTUS EMPIRICUS’ írásaiban; legteljesebben ki- 
fejtve HUME’ tanításában; kinek kétkedései REIDet és 
KANTot az igazi módszer’ megállapítására izgatták fel. 

A lélektani módszer,   vagy KANT által  nyert 
irányzata szerint,  criticismus,  csak az újabb phi− 
losophiában fejlett ki.  BACON ada rá útmutatást, kö- 
vette LOCKE; de tisztán a philosophiára csak REID, 
a skót iskola’ atyja által alkalmaztatott. Módszerét s né- 
zeteit ROYER-COLLARD ültette át Franciaország’ isko- 
láiba, hol CONDILLAC’ ál empirismusát teljesen meg- 
buktatván,    most COUSIN s tanítványai  JOUFFROY 
és DAMIRON a philosophiát ezen  az úton művelik, 
bár  saját,  ecclecticai alakban.    Németországban  a 
lélektani módszer,   KANT’ criticismusával  − mint 
mondám − tűnt fel, szószólója napjainkban FRIES; 
de szerény szava   az  általános philosophia’   zajában 
elhangzik,   s hoz-e  a dogmatismus’  e  hazájában   e 
legújabb   psychologiai    mozgalom   előmenetelt   a 
philosophiára nézve?  ezt a jövő évek határozhatják 
még.     Elébb, úgy látszik,  az általános philosophiá- 
nak fogytig ki kell merítenie képtelenségeit. 
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HARMADIK SZAKASZ. 

A   PHILOSOPHIAI RENDSZEREK. 

A módszerek’ tanítmánya az ismeret’ kútfejeit 
ismerteti meg velünk áltáljában, s különösen a phi- 
losophiaét; a rendszerek’ előadása által pedig azon 
elvek világosodnak fel, mellyekre a philosophusok 
e tudományt, kezdetétől fogva, alapíták. Fő célja 
munkámnak eligazodás, útmutatás s philosophalásra 
ébresztés levén, itt csak a fő rendszereket adhatom 
elő, s azokat is nem egész terjedelmökben, hanem 
inkább vázlatokban; különben a philosophusok’ tanít- 
mányait Thalestől JOUFFROY-ig kellene leírnom. 

A rendszerek’ jól sorozott előadásával pedig 
azok után, miket eddig a philosophia’ fogalmáról 
s módszereiről mondék, e tudomány’ körében tel- 
jesen el fogunk igazodni; mert az egésznek áttekin- 
tete a lehetségig legtökéletesebben ismertet meg az 
egyes részek viszonyaival. Tanuld SCHELLLNG vagy 
HEGEL’philosophiaját; mit nyersz vele? Az egész- 
nek egy részét, mellyről nem mondhatod, milly vi- 
szonyban áll a többihez; általa nem vagy tudósítva 
azon más, különböző utakról, mellyeket a philo- 
sophálók az igazság’ fölfedezésére megkísértének, 
nem vagy tehát bizonyos, hogy emberi tehetségeid, 
korod’  míveltségi foka, s a tudomány’ álláspontja 
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szerint a lehető legjobb utat választád-e, s fáradj 
művelésében vagy megalapításában, ezen kétkedéstől 
meg nem szabadulhatsz. 

De hogy a rendszerek’ tanítmánya bennünk illy 
szilárd meggyőződést eszközöljön; alapos, ingatlan, 
magából az emberi természetből keletkező osztályo- 
záson kell alapulnia; olyanon, mellyből világosan 
kitessék, hogy minden lehető fő rendszereket elő- 
adánk, s azokon kívül határozhatlan számú árnyék- 
latok s félszínek előállíthatók ugyan, de más fő 
rendszerek nem. A megmutatást erre, tettleg- 
adandom. 

Határozatom szerint a philosophia munkássá- 
gunk’ törvényei’ és céljai’ tudománya, mellyet szel- 
lemileg önállóságra kifejlett ember nem nélkülez- 
het, mert egyedül az általa adott felvilágosítások sze- 
rint határozhatja el magát törvényesen rendeltetése’ 
teljesítésére. Összes munkásságunk részint elméleti, ré- 
szint gyakorlati lévén, az ezen munkásság’ törvényeit 
megállapító philosophiai rendszereknek is mindenek 
előtt két fő osztályra kell szakadni: elméletiekre, mely- 
lyek az ismeret és igazság’ okait s törvényeit ma- 
gyarázzák; s gyakorlatiakra, mik cselekvéseinknek, 
a jót s boldogságot illető elveit határozzák meg. 

Az ember érzéki eszes lény lévén, elméleti és 
gyakorlati munkássága − az ismeret és igazság szint- 
úgy, mint a jó és boldogság − két kútfőből szárma- 
zik: érzékiségből és észből. Minden elméleti és gya- 
korlati rendszerek tehát munkásságunk’ törvényessé- 
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gét, az igazat és jót, vagy egy vagy két elvből szár- 
maztathatják, t. i. kizárólag az érzékiségből, vagy 
kizárólag az észből’ vagy végre mind kettőből ösz- 
szesen; minél fogva minden elméleti és gyakorlati 
rendszernek vagy monisticai, vagy dualisticai alak- 
ban kell megjelennie. Azok után, miket ismere- 
tünk’ kútfejeiről a módszerek’ előadásánál mondék, 
világosság végett itt eleve ki kell mondanom, hogy 
azon rendszereket, mik − legyenek bármelly ál- 
láspontról kiállítva − érzéki eszes lényünk’ csak 
egyik eredeti tehetségére támaszkodnak, egyolda- 
lúaknak s félszegeknek tekintem, s helyeseknek csak 
azokat, mellyek tanítmányaikat természetünk’ ösz- 
szes, fel nem darabolt tehetségeiből, az egyesült 
érzékiségből és észből, származtatják. 

ELSŐ   F E J E Z E T .  

ELMÉLETI   RENDSZEREK. 
Elméleti munkásságunk’ tárgya, mondám, az is- 

meret és igazság. Az ismeret’ okait vagy az isme- 
retek’ tárgyaiba lehet helyezni, vagy az ismeret- 
tehetségbe; azaz, vagy a tárgyak köztt választunk 
egy legfelsőbbet, feltételetlent, mellyből, mint elv- 
ből, minden mást következtetünk, mi által minden 
határoztatik, mellynek minden alá van rendelve; 
vagy magában az emberben egy legfőbb munkássá- 
got vagy tehetséget, melly minden ismeretnek tör- 
vényül szolgál, mitől minden igazság függ. Az el- 
sők anyagi vagy tárgyilagos elvek, az utóbbiak ala- 
 



              67 

kiak  (formálisok) vagy alanyiak.   Minden elméleti 
rendszer tehát vagy alanyi, vagy tárgyilagos. 

A. 

ELMÉLETI TÁRGYILAGOS   RENDSZEREK. 

Minden kezdő philosophálás tárgyilagos, mint’ 
azt a tapasztalás s a história bizonyítja; midőn te- 
hát a rendszerek’ tanítmányát a tárgyilagos elvek’ 
előadásával kezdem meg, úgy hiszem, szemlélődé- 
sünk’ természetes menetét követem. 

Tárgyilagosan szemlélődve, mint mondám, az 
igazságot a tárgyak’oldaláról magyarázzuk; szándé- 
kunk itt − s ez minden elméleti philosophia’ fő 
feladatja−a tárgyilagos igazság’ megfejtése, azaz, 
olly elvek’ felállítása, mellyekből képzeteinknek a 
tárgyakkal összeegyezése önkényt következik, ma- 
gyarázható, s tudományosan megmutatható. Meggyő- 
ződésünk’ okai tudniillik lehetnek alanyiak, de az 
igazság magában mindig tárgyilagos, s melly nem 
az, nem igazság; mert, ha képzeteink a tárgyakkal me g 
nem egyeznek, mik egyebek, mint puszta képzelgések? 
De hogy’ leszünk bizonyosakká ezen összeegyezesről? 
Emberi természetünkből, tehetségeink’ ismeret-mód- 
jából, ki nem léphetünk, hogy − valamelly angya- 
li, vagy nem bánom apocalypticai ismeretmód sze- 
rint − érzékeink’ vagy eszünk’ tárgyilagos igazságát 
megbírálhassuk. Ez igazán nem is szükséges, mivel 
eredeti tehetségeink’ igazságáról közvetetlenül meg 
vagyunk győződve, más igazság pedig a tárgyilago- 
 



68 

son kívül úgy sem létezik, és ennél fogva, hogy mind 
az a tárgyakban is úgy van, a mit érzékeink vagy 
eszünk által törvényesen ismerünk meg. Egyedüli 
lehetséges próbaköve meggyőződéseink’ igazságának 
tehát, az ismeretnek ismeret-tehetségünk’ eredeti 
törvényeivel való összeegyezése. Ez lehető és elég- 
séges, s elégséges annál inkább, mert az egyedül 
lehető, mit itt vizsgálatim’ eredményeit előzve ele- 
ve szükség volt érintenem, hogy kivilágoljék, 
mikép philosophálásunk, tárgyilagos irányában is, 
alanyi természetét le nem simíthatja, s ennél fogva 
minden tárgyilagos rendszer is vég kútfejére nézve 
szükségkép tehetségeink’ valamellyikén − egyen, 
többon, vagy mindnyájokon − alapúl. De térjünk 
fejtegetett tárgyunkra. 

A tárgyilagosan szemlélődő ész, képzeleteink- 
nek, tárgyaikkali összeegyezését eddig főkép három 
álláspontból igyekezék magyarázni s bebizonyítani. 

1. A külső és belső érzékek’ álláspontjából. 
Külső érzékeink által a természetnek térben és idő- 
ben megjelenő tüneményeit veszszük észre; belső 
érzékünk által ellenben szellemünk’ gondolkodás-, 
érzés- és akaratbeli jeleneteit, egyedül időben. Ε 
két rendű tünemények jelenetökre s kútfőre nézve 
különbözvén egymástól, szemlátomást egy mélyeb- 
ben fekvő állomány tulajdonságai lévén, termé- 
szetesen különböző okoknak tulajdonítandók; a kül- 
ső, térben és időben megjelenő tünemények’ okát s 
állományát anyagnak nevezzük; a belsőben, téren 
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kívül, és csupán időben mutatkozókét ellenben szel- 
lemnek. Ezen osztályozás egy vagy mind kétolda- 
lúlag véve, három tárgyilagos philosophiai rend- 
szer’ alapja, két monisticai s egy dualisticainak: 1. 
A materialismusnak, melly az anyag’ egyedüli lé- 
tét állítja, s ezen elvből magyarázza az ember és vi- 
lág’ minden tüneményeit. 2. A spiritualismusnak, 
melly a szellem’ egyedülisége mellett harczol, ezen 
utolsó okból származtatván minden létezőt és törté- 
nőt; s 3. a dualismusnak, melly az ember és vi- 
lág’ törvényeit és céljait mind két elvből, tehát ösz- 
szesen anyagból és szellemből következteti. 

2. Az érzékiség és ész álláspontjából. Az em- 
ber testénél fogva része az anyagi természetnek; 
hogy tehát a szemlélődés’ elveit helyesebb össze- 
hangzásba hozza, szemlélődése fentebb fokra hág, s 
Összes érzéki tapasztalható ismeretét az észbelinek, 
csupán gondolhatónak, ellenébe teszi. Minden mit 
érzékeinkkel tapasztalunk, anyagi, véges, feltételes 
s ennek összeségét világnak nevezzük; gondolkod- 
va, észszerint pedig ennek okát a feltételetlenbe, álta- 
lánosba helyezzük: az istenbe: lm a két ellentétel, 
mellyekből kiindulva a szemlélődő ész, ismét három 
rendszert képeze, és pedig ismét két monisticait és 
egy dualisticait: a naturalismust, melly kirekesztő- 
leg a világot s ennek anyagi lényét hirdeti egyedül 
létezőnek és valónak; a pantheismust, melly ezen 
egyedül létezőnek az általánost vagy istent állítja 
lenni; s a theismust,  melly a  világ’ és  isten’ létet 
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egyformán elismeri,  mindkét elvből a mindenség’ 
tüneményeit magyarázván. 

3. Λ tárgyak’ képzeletinkhezi viszonyából. Ezen 
állásponton a szemlélődő ész magát az elméleti phi- 
losophic’ fő feladatát veszi magyarázata’ tárgyául. 
Öntudatunk által t. i. a tárgyat megkülönböztet- 
hetjük annak képzetétől, s ismeretünk’ ezen két ele- 
mét, amazt valónak (reale), emezt eszményinek 
(ideale) nevezhetjük. A megfejtendő kérdés tehát 
a szemlélődés’ ezen álláspontján ez: Melly viszony- 
ban áll a való az eszményihez? Az eszményi a va- 
lótól határoztatik-e, vagy a való az eszményitől? 
Mindkettő ugyan az-e? Vagy talán magában kü- 
lönböző, független alapon nyugvó, és saját kútfő- 
ből származó? A szemlélődő ész ezen kérdésekre − 
ha ismétlés’ kikerülése végett a való-eszményi dua- 
lizmust ide nem akarjuk számítni − három moni- 
stieai rendszerrel felelt: 1. A realismus e kérdé- 
seket egyedül a tárgy’ oldaláról igyekszik feloldani, 
képzeteinket csupán a tárgyaktól származtatván, s 
így azokkali összeegyezésöket állítván. 2. Az idea- 
lismus, az énnek munkásságából, melly (FICHTE 
szerint) eszményileg embert, istent és világot alkot, 
minél fogva a valónak −eredménye lévén eszményi 
munkásságunknak − azzal szükségkép össze kell 
egyeznie. 3. Az azonság’ rendszere végre a lét- 
nek és gondolkodásnak különbözetlenségét (Indif- 
ferenz) állítja, minél fogva Össze nem egyezésekről 
szó sem lehetne. − Vizsgáljuk már meg mind ezen 
rendszereket fő vonalaikban közelebbről. 
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I. 

A   MATERIALISMUS,    SPIRITUALISMUS,    
DUALISMUS. 

1. Materialismus. Ezen rendszer, mint mon- 
dám, az anyagot állítja egyedül valónak; a szellem 
tebát szerinte nem külön álló állomány, hanem 
csak az anyag’ finomabb kifejlése. Elméleti tekin- 
tetben ennél fogva minden képzet, fogalom s esz- 
me, csak a tapasztalásból származik s egyedül anya- 
gi tárgyakat foglalhat magába; minden tapasztalá- 
sontuli képzetek pedig mint? szabadság, öröklét, 
isten, valótlanok, koholtak s üres agyszülemények. 
Gyakorlati tekintetben viszont életünk fentartása 
s a jólét fő céljaink; az önszeretet minden cselek- 
véseink’ legmélyebb rugója; s mivel berniünk az 
anyagi természetnél egyéb nem munkálódik, min- 
den anyag pedig hatásában a szükségesség’ törvé- 
nyéhez van kötve: az ember sem szabad akaratá- 
ban, s munkássága nem lehet erkölcsi törvények- 
hez és célokhoz kötve. Nem létezhetik továbbá is- 
ten s öröklét; mert ha az anyag egyedül való, úgy 
e mindenség is magától van, tehát öröklétű, s a 
mit vallásnak, erkölcsiségnek s lelkismeretnek ne- 
veznek, csupán zsarnokok és papok által koholt, 
s a nevelés, oktatás s törvényhozás által zsenge ko- 
runkban belénk oltott üres képzetek, s beteges ér- 
zemények, hogy így egy más világ’ − menny és 
pokol −   ígéretei- s rettegéseivel, s egy nem létező 
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mindentudó s mindenható bíró’ rémképével, az el- 
butított emberiséget orroknál fogva annál könnyeb- 
ben, vezethessék. De mind ezekben nincs több va- 
lóság mint a kísértetek’ hitében, melly szinte olly 
közönséges mint a vallás maga; ámbár nincs okos 
ember, ki azt ne nevetné, sőt a pórnép is csak éj- 
félkor rettegi rémeit, mert azok a napfényen ma- 
goktól elenyésznek. 

Vizsgáljuk már meg ezen rendszer’ minden 
erkölcsiséget és vallást megsemmisítő tanítmányát, 
fontosságához képest egy kissé körülményesebben. 

Alap állítása a materialismusnak az anyag’ egye- 
dülvalósága. Milly okkal vitathatja ezt? Az anyag’ 
valósága az érzékek’ tanúságán alapszik; alaptétele 
tehát: csak az való s bizonyos, a mit tapaszta- 
lunk, a miről érzékeink kétségtelenné tesznek; min- 
den egyéb ; koholt képzelgés s üres agyszülemény. 
De áll-e ez? Az érzékek egyedüli kútfejei-e isme- 
reteinknek? Mi a tapasztalást világban létezik és 
történik, azt igen is csak az érzékek által tudjuk 
meg; de ezen ismereteink egyedül a dolgok’ kül- 
szinét illetik, csak tüneményeiket foglalják magok- 
ban; mélyebb, belső okaik ellenben, − mik nél- 
kül magyarázhatlanok − érzékeinkkel fel nem fog- 
hatók; ezeket csak eszünk által nyomozhatjuk ki, 
csak gondolhatjuk, de ezt szükségkép: s ha előleges 
fogalmainkat helyesen alkalmazzuk, s általok töb- 
bet nem következtetünk, mint a mire azok felhatal- 
maznak, minden csalódás’ veszedelme nélkül; mert 
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előleges fogalmink szintazon eredeti tárgyilagos 
igazsággal bírnak, mint érzékeink, s vizsgálódó 
eszünk’ ezen mélyebb benyomulása, a tárgyak’ isme- 
retére mellőzhetlen, mert az okozat a hozzá gon- 
dolt ok nélkül meg nem fogható; s ismeret, mint 
megmutatám, csak ismeret-tehetségünk’ utólagos s 
előleges elemei’ helyes egyesülete által alakulhat s 
képezhető. A materialismus’ alaptétele tehát csaló- 
dáson nyugszik. Külső érzékeink’ ismeretei legna- 
gyobb világossággal, úgy szólván kézfoghatósággal 
bírnak; a szemlélődés’ alacson fokán tehát, mellyen 
belső ismeret-törvényeink’ eszméletéhez még nem 
jutunk, könnyen elhitetjük magunkkal, hogy az, mi 
legvilágosabb, nem csak legbizonyosabb, hanem áltál- 
jában egyedül bizonyos és való. Azonban a szellem’ 
léte szintúgy lélektanilag kétségtelen, mint az anyagé. 
Külső érzékeinkkel tudniillik a természetnek, térben 
és időben megjelenő tüneményeit veszszük észre; 
belső érzékünk által ellenben bellétünk’ gondolko- 
dási, érzeményi s akaratbeli tüneményeit, téren kí- 
vül, csak időben. Mivel előleges észfogalmink sze- 
rint minden okozathoz okot, minden tulajdonság- 
hoz állományt gondolni kényteleníttetünk, a kívül- 
ről s belülről észrevett tüneményeket is okok- s ál- 
lományoknak tulajdonítjuk, és pedig olly termesze - 
tűeknek mint a tünemények magok: a természet 
térben és időben jelenkező tüneményei’ okát s ál- 
lományát térben és időben létezőnek gondoljuk s 
anyagnak nevezzük;   belső életünk’ gondolkodási, 
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érzeményi és akaratbeli, téren kívül mutatkozó tü- 
neményei’ okát s állományát pedig teretlennek kép- 
zeljük, azaz a testek’ tulajdonságaival: szélesség-, 
hosszúság-, nehézséggel stb. nem bírónak, s azt szel- 
lemnek nevezzük. Mi legyen az anyag és szellem 
tulajdonkép lényére nézve? Ezt hasonlókép nem tud- 
juk; mert a dolgok’ lényét, mint már megmagyará- 
zám, áltáljában nem ismerjük: de tüneményeik kü- 
lönbözők, sőt ellenkezők lévén, józan észszel állo- 
mányaikat is különbözőknek kell gondolnunk. Va- 
lóságok pedig és sajátságaik az érzékek, Öntudat s 
analógia’ tanúsága által egyformán kétségtelenek, a 
szellemé szintúgy, mint az anyagé. Ha tehát a ma- 
terialismus a szellem’ valóságát tagadja, önmaga el- 
veit dönti fel; az öntudat’, az érzékek’, az analó- 
gia’ hitelességét megvetve, szóval azon bizonyítvá- 
nyokat, mellyeken, mint látók, saját állításai’ he- 
lyessége alapul. 

Megvizsgáltuk a materialismus’ elméleti alapját, 
lássuk már a gyakorlatit. − Szerinte cselekvési mun- 
kásságunk is, mint az elméleti, az érzékiség’ és ész’ 
törvényei által határoztatik, csakhogy itt célja más; 
t. i. nem az igazság, hanem a kötelesség és jog. Ér- 
zékileg ugyan, az igaz, szükségkép kéj után törek- 
szünk, irtózunk a fájdalomtól, s életünket igyek- 
szünk fentartani; e tekintetben tehát nem csak él- 
delet, haszon, szóval jólét, tagadhatlanul célunk; 
hanem ezen törekvés annyiban kétségkívül önző is, 
a mennyiben az önszeretet mind ennek s kivált az 
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élet’ fentartásának egyik fő rugója: de el ne feled- 
jük, mikép ezen érzéki önző munkásság, lényünk’ 
hatási körének csak felére terjed ki, s hogy szint- 
azon öntudat által, melly érzéki törvényeink’ s cél- 
jaink’ valóságát bizonyítja, egyszersmind eszünk s 
lelkiismeretünk’ erkölcsi törvényei iránt kétségtelen- 
né tétetünk, mik szerint általános kötelezéssel a 
jónak teljesítésére szoríttatunk, még pedig nem te- 
kintve, kéjjel vagy fájdalommal legyen-e ebbeli 
cselekvésünk összeköttetve, minél fogva erkölcsi cé- 
lunk a legfelsőbb, az érzéki jólétünket tárgyazó pe- 
dig ennek alá van rendelve. Ha tehát a materialis- 
mus gyakorlati tekintetben érzéki célunkat állítja 
egyedülinek lenni, s az ész és lelkismeret’ parancsait 
s azoknak kötelezéseit tagadja: e tekintetben is ön- 
magát cáfolja meg; mert ezen kötelezések szintúgy 
öntudatunk által bizonyosak, mint az érzékiség’ tör- 
vényei és céljai. A materialismus’ elméleti és gya- 
korlati alaptételei tehát, mint látjuk, lélektani hiá’- 
nyos, egyoldalú adatokon alapulván, önmagokat 
semmisítik meg. De helyesebbek-e következteté- 
sei? Lássuk! 

Képzeleteink, fogalmink, eszméink, a materia- 
lismus’ állításai szerint, a tapasztalás’ körét túl nem 
haladhatják, mivel egyedül az észrevevésből ered- 
nek, abból fejlődnek ki, mást pedig mint anyagot 
észre nem vehetünk. Honnan szármáznak hát, kér- 
dezem, a szellem’, szabadság’, erény’, isten’ és örök- 
let’ fogalmai s eszméi? Valóságból ezek   a materia- 
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lismus’ elmélete szerint nem eredhetnének, mert 
tárgyaik nem anyagiak, tehát nem tapasztalhatók, 
sőt az anyagi tárgyak’ ellentételei. Az anyag tér- 
ben jelenik meg: a szellem téren kívül; az anyag 
szükségképen hat: a szellem szabadon; minden ez 
anyagi mindenségben véges, feltételes: az istent 
végtelen, feltételeden, általános lénynek gondol- 
juk; létre nézve az anyagi dolgok mulandók, 
tér s idő által korlátoltak: lelkünk’ halhatatlansága 
pedig az idő s tér által nem korlátolt létben áll. 
Ezen eszmék tehát anyagból s tapasztalásból nem 
származhattak. Szellemi, szabad, istentől halhatat- 
lanságra teremtett lény hogy’ gondolhat szellemet, 
szabadságot, istent, Öröklétet, megfogható; de anya- 
giról, a szükségesség és mulandóság’ törvényeihez 
kötöttről, ez megfoghatatlan. Λ materiâlismus ugyan 
szétvágja a csomót, mellyet fel nem oldhat, állít- 
ván: hogy ezen eszmék puszta üres koholmányok, 
hogy ezek a lelkiismeret’ beteges érzeményével 
együtt, a nevelés által még gyermekkorunkban be- 
lénk oltattak, s tárgyaik több valósággal nem bír- 
nak mint a kísértethitei: azonban közelebbről meg- 
vizsgálva, ezen állítás szemlátomást csak a’ követ- 
kezetesség’ szüksége által szűknek, s psychologiai 
tudatlanságon alapultnak mutatkozik. Szellemünk − 
ezt megmutatám − áltáljában nem bír teremtő erő- 
vel, s ennél fogva egészen újat nem is találhat fel, 
nem költhet, tehát egészen hamisat sem koholhat. 
Még alkotó (productiv) képzelődésünk is alkotásai- 
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Ban kénye szerint csak érzékek által kapott ele- 
meket rakhat össze: lótul p. o. testet, madártól szár- 
nyakat kölcsönözvén, szárnyas lovat, Pegasust, ké- 
pezhet. Ezen lény kétségkívül költött mint a Sphynx, 
Cerberus s illy neműek, mert a természetben nem 
léteznek; de egyes jegyeik a természettől vonattak 
el, tehát nem koholtak, hanem valók, igazak. így 
van ez minden más képzeteinkkel is. A mondotta- 
kat fejtegetésünk’ tárgyára alkalmazván kiviláglik, 
hogy erkölcsi s vallási eszméink sem lehetnek egé- 
szen üres agyszülemények, egészen hamis koholmá- 
nyok. Az érzékiségből, az igaz, nem eredhetnek, 
de ha az észből sem erednének, emberek köztt so- 
ha felőlök szó s vitatkozás nem lehetne; mert akkor 
azokat egyáltaljában nem gondolhatnók. Hogy pe- 
dig az észből származnak, bizonyítja szellemünkbe- 
ni létök, melly nem történetes, nem mulandó, ha- 
nem egyetemi, állandó, sőt örökös, mint az igaz- 
ság’, szépség’ és boldogság’ eszméi. Mert ha a val- 
lási meggyőződések a hely és idő, kivált pedig a 
műveltségi fok’ különbsége szerint különböző alak- 
ban mutatkoznak is: lényökre nézve mind a mellett 
mindenütt egyek s ugyan azok; mert az isten’ s 
öröklét’ hitében, minden egymástól akármikép el- 
ütő vélemények, megegyeznek. S épen mivel ezen 
meggyőződésünk egyetemes s lényére nézve változ- 
hatatlan, mint a szép, jó s igaznak alap-meggyő- 
ződései: történetes okból nem származhatik, hanem 
egyedül eredeti- s szükségesből, szóval az   észből, 
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melly maga az általánosnak  tehetsége, miszerint a 
vallási meggyőződések csak ott létezhetnek, hol ész, 
még pedig némileg már kifejlett ész mutatkozik, te- 
hát nem az állatoknál, s nem a csecsemőknél.   Ne 
vitassuk  tehát, hogy az erkölcsi s vallási meggyő- 
ződések, hogy maga a lelkisméret, zsarnokok s pa- 
pok, törvényhozás s nevelés által belénk oltott elő- 
ítéletek.    Ezen állítás, mint a száraz malom’ állata, 
örökös körben forog. Honnan, kérdezem, jöhettek 
tehát a nevelésbe és törvényhozásba? s kitől? Em- 
berek, törvényhozók, nevelők által úgy-e? De hi- 
szen épen az a szóban levő kérdés.    Honnan jöttek 
tehát az   emberbe,   törvényhozókba,   nevelőkbe? 
Ezen magyarázat tehát a kérdést feloldatlanul régi 
helyén hagyja. A nevelés csak azt fejtheti ki az em- 
berben, a mi benne létezik, a mire eredeti tehetsé - 
ge van, tehát az igaznak, szépnek, jónak, a bol- 
dogságnak s vallásnak hajlamit.    Ha ezek eredeti- 
leg benne nem léteznék,  semmiféle   nevelés  nem 
volna képes őt tudományra, művészetre,   vallásra 
stb oktatni.    A vallási képzetek, az igaz, tapaszta- 
lásképen a hely, kor’ s műveltségi fok’ alakjaiban s 
színeiben tűnnek elő: minél műveletlenebb a nem- 
zet, annál durvább s anyagiabb vallási képzetmód- 
ja is; s ha a vallás’ történeteibe  tekintünk, láthat- 
juk,   mikép a durva ember,   tehetetlenségében, a 
természet’ mind a  három  országához  folyamodik, 
hogy   az   általános  lény’   képzetére   érzéki   alakot 
nyerhessen; sőt miképen alkotó képzelődése még a 
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koholmányhoz is folyamodik, a vallást torzképekkel 
gazdagítván: de mind e mellett tagadhatlan hogy 
mind ezen fonák képzetek igazi, de tisztán az esz- 
méletben ki nem fejlett oka, az isten és öröklét’ 
belső közvetetlen hite. S vájjon a kísértethívés nem 
épen illy, keblünk’ mélyében igaz, de fonákul kifej- 
lett s alkalmazott hit-e? A régi egyiptomiak az is- 
tent bika (Apis) formában imádák, s ha pórnépünk 
a kimúltak’ lelkeit véli szemlélhetni, mi bírhatja 
egyéb, ezt ezen, semmi tapasztalás által soha meg 
nem bizonyítható előítéletre? − mert épen a’ szel- 
lem az, mi térben meg nem jelenik s ennél fogva 
nem szemlélhető, −− mint a belsőnkben eredetileg 
létező meggyőződés szellemünk’ enyészhetlen ter- 
mészetéről, tehát lelkünk? halhatatlanságának hi- 
te, de melly mint minden az ész’ szövétneke által 
fel nem világosított érzemény, mint az egyiptomiak’ 
istenrőli képzete,   babonás alakban fejezi ki magát. 

De a materialismus tárgyilagos philosophálás ál- 
tal keletkezik; lássuk tehát ebbeli világ- s ember- 
magyarázatát, egészben. 

Ha az anyag egyedülvaló: úgy ezen anyagi 
mindenség igen is önlétű, tehát örökkévaló is? Va- 
lami öröklétűt az igaz fel kell tennünk, máskép min- 
dent semmiből és semmi által eredettnek kellene 
tartanunk; a kérdés tehát csak ez: a világ-e ezen 
öröklétű valami, vagy egy általános ész, egy sza- 
bad erkölcsi mindenható lény, szóval az isten? Ha 
ezen öröklétű lény a világ volna, úgy  annak felte- 
 



                 80 

teletlennek, általánosnak,   kellene lennie; mert ön- 
maga’ s minden valónak   okát magában kellene fog- 
lalnia. A világ azonban tapasztalás szerint véges fel- 
tételes, s nem általános, mert minden a mi benne 
létezik, korlátolva van, s léte s hatása’ okát magán 
kívül bírja, s így az egész mindenség is összevéve. 
Sőt épen  ezen tapasztalás az,   melly a szemlélődő 
észt egy feltétlen, tehát általános ok’ nyomozására 
s hívesére kényszeríti.   S vájjon magyarazhatók-e e 
világ’ minden tüneményei egy anyagi öröklétű min- 
denség általi   Tapasztalásunk kétségtelenné   teszi, 
hogy minden létező bizonyos törvények szerint hat, 
saját célokat valósít, s ezen célok koránt sem mind 
anyagiak, hanem erkölcsiek is,   sőt ezek a legfel- 
sőbbek, s mi valósításokra általános parancsok ál- 
tal le vagyunk kötelezve,   mellyek  alól magunkat 
semmi úton módon el nem vonhatjuk. Honnan ered- 
hetett tehát ezen állandó  örökös anyagi és erkölcsi 
rend? Vak eset által? De hisz ez nem létezik; mert 
minden a mi történik, változhatatlan okok, törve - 
nyék és célok szerint történik.    Tegyük azonban, 
hogy lehető: alkothatta-e a vak eset a világ’ tapasz- 
talható rendét? De hogy’ lehetne egy, állandó okok-, 
törvényekhez és célokhoz kötött világ egy ok, tör- 
vény,   és cél nélkül ható   eset’  alkotmánya?   Hát 
talán szükségesség által rendeztetett a világ?  azaz 
szükségképen   munkálódó erők   által,   mellyek   az 
anyaghoz lényegesen tartozandók, s olly örökkéva- 
lók mint ez maga? De kérdezem: ki adott ezen örök- 
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Létű., szükségkép munkálódó erőknek állandó tör- 
vényt és célt, kivált erkölcsit? Ki kötötte azokat 
olly hatalmasan s változhatlanul irányokhoz, hogy 
azoktól el nem távozhatnak? Célt csak esz tud gon- 
dolni −, változhatlan törvényekhez kötött erők egy 
szabad, az erőknek szabályt s irányt adó alkotót 
tesznek fel; erkölcsi célok pedig csak erkölcsi tör- 
vényhozó által megfoghatók. Minden, mita termé- 
szetben szemlélünk, a legkisebbtől a legnagyobbig, 
egy, fogalminkat felülhaladó mindenható ész’ cso- 
dája, s mi ezt észnélküli, vakon munkálódó anyagi 
erőkből származtassuk s magyarázzuk? Lehetetlen! 
Eszünk megzavarodik, s szívünk borzad. Az anyag 
elevenítő erők nélkül gondolva holt; így tehát az 
élőt a holtból, az eszest az észnélküliből kellene 
származtatnunk és magyaráznunk! 

Térjünk által minmagunkhoz. Ha az emberben 
anyagnál egyéb nem munkálódik, s az, mit szellem- 
nek hívunk, csak az anyag’ finomabb kifejlődése: 
úgy igen is a szükségesség s mulandóság’ törvényé- 
hez vagyunk kötve, mint minden a természetben; 
akkor életünk’ fen tartása legfőbb törvényünk, mely- 
lyet semmiért e világon nem szabad feláldoznunk s 
az önszeretet cselekvéseink’ legbelsőbb rugója. Λ. 
materialisták, ezen állításaik’ alapja’ megmutatására, 
azon tapasztalásokra hivatkoznak, mellyek szellemünk’ 
függését a testtől bizonyítják, a szellem’ elgyengü- 
lését betegségben s aggságban, az őrültség’ támadá- 
sát az agy’ sérelmei által stb.   De mi emberek érzek- 
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szellemi lények vagyunk; munkásságunk egy, ma- 
gában összehangzó, egység’ eredménye, egyoldalú- 
lag tehát sem érzékileg, sem szellemileg nem lehe- 
tünk munkásak. Tárgyat tehát az érzékek’ hozzá- 
járulása nélkül nem gondolhatunk, érzéki eszközök’ 
hiánya mellett pedig, anyagi világban, akaratbeli 
szándékainkat ki nem vihetnők. A lélek és test közt- 
ti függés tehát legbensőbb, de nem egy, hanem 
mind két oldalról való; mert szintannyi esetet hoz- 
hatni elő, hol a szellem’ befolyása a testre szintolly 
hatalmas, mint a testé a lélekre, képes nem csak 
fellábadást szerezni betegségből, hanem betegséget, 
sőt halált is. A materialista tehát, szellemünk’ anyagi- 
ságát szintúgy nem következtetheti e függésből, 
mint a spiritualista nem testünk’ szellemiségét. A 
mi egymástól függ, még nem ugyanaz. „Azon tűz, 
mond REIMARUS, logicájában, melly jégből ké- 
szült gyújtó-tükörből ered, a jégtől függ: de egy-e 
azért a jég a tűzzel? Nem.” − A materialismus ál- 
tal továbbá vitatott munkásságunk’ szükségességét, 
önségét s létünk’ múlandóságát illetőleg, tagadhat- 
lan ugyan, mikép egy részről mint érzéki lények 
ösztönileg a kéjt óhajtjuk, a fájdalomtól irtózunk s 
a hasznot keressük; ez oldalról tehát munkásságunk 
kétségkívül szükségképen s önző, önszeretetből ke- 
letkezett; s mivel minden érzéki lények e minden- 
ségben a változás s mulandóság’ törvényének alá van- 
nak vetve, érzéki létünk’ formájának is szükségkép 
változni kell: de más oldalról, eszünk s lelkismére- 
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tünk’ − mint már mondám − általános parancsai 
erkölcsi célok’ valósítására köteleznek,   sőt végnél- 
küli tökéletesülésre, mi tulajdonkép rendeltetésünk; 
s minekutána eszünk  s lelkisméretünk’ ezen  szavát 
hazugnak nem tarthatjuk, általános kötelezése alól 
magunkat ki nem vonhatjuk, s  végnélküli  tökéle- 
tesülésünk’ hajlamát céltalannak tartanunk nem le- 
het:   akaratunk’   szabadságát s lelkünk’  halhatat- 
lanságát hinni kényszeríttetünk. Mert valóban, ha 
valamit cselekednünk kell,  fel kell tennünk, hogy 
azt képesek is   vagyunk   tenni, hogy szabadok va- 
gyunk; s  mi  okból  ajándékoztattunk  volna meg a 
tökéletesülhetés’ hajlamával, egy hajlammal, mely- 
lyen nemünk’ méltósága alapúi, ha az kifejlését nem 
érhetné el.   A materialismus sem tagadja az anyag’ 
enyészhetlenségét, megvallja, hogy az, mi egyszer 
létezik, többé nem semmisülhet meg: s a szellem, 
életünk’ lénye, enyészhetnék-e el örökre? S valóban 
az emberiség’ cselekedetei, dicséretére legyen mond- 
va! sem származnak − maga a tapasztalás’ tanúsá- 
ga szerint −  csupa önségből,   hanem  mutatkozik 
közttök a szeretet, diadalmaskodva ollykor a leghatal- 
masb érzéki hajlandóságokon:  a szerető feláldozza 
életét kedveseért, az anya gyermekeért, a hős ha- 
zájaért. S mi különös figyelmet érdemel, ezen Ön- 
feláldozást a népek’ egyhangú szava   minden idő- 
ben, kivált ha az igazságért s emberi boldogságért 
történt, az emberi tettek’ legnagyobbikának isme- 
rek el, illy  fönség iránt   csodálattal, sőt mondhat- 
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ni, imádáshoz rokon tisztelettel megtelve.    S mél- 
tán; mert ezen hősök szeretettől s kötelesség-érze- 
ménytől vezettetve, az élet’ külső, érzékileg mulan- 
dó formáját,   örökös életök’   céljaiért,   az igazsá- 
gért, jogért és emberi boldogságért,   áldozták  fel. 
Magas  tettök  az  emberi   rendeltetéssel,    a  vallás’ 
eszméivel   s   keblünk’   önkénytelen    érzeményével 
összehangzik, sőt ez utolsó csak a halhatatlanság’ fel- 
tétele  alatt magyarázható.     Mert  ha   céljaink   nem 
az igazság s a jó, hanem egyedül a jólét: úgy min bol- 
dogságunk a legfőbb cél, mellyet semmi másért nem 
szabad feláldoznunk, s így mind azok, kik magokat 
az igazságért és emberiségért feláldozták, az embe- 
rek’ legnagyobbjai: SOCRATES és LEONID AS,   WIN- 
CKELRIED és ZRÍNYI, őrült bűnös ábrándozok len- 
nének;   sőt ez esetben  érzeményünknek, a népek’ 
egyetemes szavának, melly ezen tetteket magasztal- 
ja,   egyenesen hazugnak s a természet’ tévedésének 
kellene lenni. Sőt ha felteszszük, hogy minden cse- 
lekedeteink önzésből keletkeznek,   s az önszeretet 
azok’ egyedüli rugója: úgy végre   ezen hősök csu- 
pa túlságos jólét utáni sóvárgásból ölék meg mago- 
kat, s a szertelen önszeretet volt   éltök’ gyilkolója. 
De ezen pont nem az az  egy,   hol a materialismus 
ember- s világ-nézetei ellenmondás és képtelenség- 
be bonyolódnak;   legtermékenyebb  e  tekintetben 
minden tételei köztt szabad akaratunk’ tagadása. A 
mióta emberi társaság létezik, minden nemzet tör- 
vényesen   bünteté   a gonosztévőt,   a jót jutalmazá, 
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vagy legalább jutalomra  méltónak ítélé,  tehát gya- 
korlatilag az emberi  akarat’ szabadsága iránt hitet 
bizonyíta:  de  hiszen ha  szükségkép munkálódunk, 
nem vagyunk  többé   erkölcsi   lény eh,   személyek, 
öncélok, hanem dolgok, nem jobbak a pusztákon s 
erdőkön legelő állatoknál,   sőt valódi  gépelyek;   s 
ez esetben az, ki lop és gyújtogat, szükségkép lop 
és gyújtogat; a károsodott, ki azt méltó bosszanko- 
dással bevádolja  s büntetését  sürgeti, szinte szük- 
ségkép   bosszankodik,    s   kívánja  a   törvény’  vég- 
rehajtását; bíró, továbbá, ki a gonosztévőt elitéli, 
sőt poroszló és  bakó, kik az ítéletet végrehajtják, 
őt bebörtönözik, botozzák, vagy akasztják,   szint- 
úgy csak anyagi természetük’ kénytelenségétől vezet- 
tetve munkásak.    Az egész világ szemünk előtt bo- 
londok’házává változik, mellyben minmagunk is gé- 
pelyi szerepet játszunk.    „Valóban megütközve for- 
dulunk   illy  képek   után a materialisticai bölcshez, 
akaratunk ellen is  gyanítván, hogy vájjon nem ön- 
maga szökött-e meg valamelly philosophiai őrültek’ 
házából, mert embert  és világot olly  őrülten ma- 
gyaráz. Legyen ez elég a materialismus   tanítmánya’ 
felvilágosítására,    melly   egyébiránt   a philosophiai 
literatúrában  különféle   −  majd  finomabb,   majd 
durvább − alakokban jelent meg, s mik köztt elvre 
nézve kivált három nemet kell kitüntetnünk. 

Legalsóbb fokú az atomisticai vagy mechani- 
kai materialismus, melly a’ világot végtelen kis 
testrészek’   egyesületéből   és   mozgásából   eredteti. 
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Ezen rendszer szerint holt gépelyzet minden, s be- 
lőle léteges (organisait) élet nem magyarázható. 

Felsőbb lépcsőn áll a chemicai. Ez az anya- 
gok’ minőségi különbségét már elismeri, s a vilá- 
gót nem alkotja pusztán mennyiségi összerakás ál- 
tal. A szellemnek tüneményei pedig szerinte a legj 

fínomabb életanyagból magyaráztatnak, tűz, „világ, 
légszesz, electrica! vagy galvanicai anyagokból stb. 

Lenfentebb fokon áll a dynamicai materialis- 
rnus, melly a világtüneményeket életerőből magya- 
rázza. Az anyagi tömeg szerinte igen is holt, de 
benne erő találtató, melly minden mozgásnak oka, a 
létegesített lényekben szintúgy mint az emberben, 
csakhogy ebben legfelsőbb s nemesebb kifejlődésé- 
ben mutatkozik s ezen erő a világ’ mozgató elve, 
lelke. Ez a hylozoismus’ rendszere. Minekutána 
minden erő csak állományban gondolható, kérdez- 
zük: ezen életerő’ alapja, ezen állomány, ezen 
világ’ lelke, térben létezik-e vagy nem? Ha igen, 
úgy anyagi, s régi helyen állunk; ha nem, a mate- 
rialismusból a spiritualismusba estünk át, mellyet 
a materialismus’ históriája után azonnal megmagya- 
rázunk. 

A legrégibb görög iskolának, a joniainak phi- 
losophiája   materialisticai  volt.    THALES,   ANAXI- 
MANDER,   PHERECIDES,    ANAXIMENES   s   HERACLIT 
a világot anyagi egységnek tekintek, s ennél fogva 
annak legfőbb anyagi alkotó okát önmagában kere- 
sek. Ezen dynamical materialismus mellett LEUCIPP, 
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DEMOCRIT és EPICURUS által atomisticai materialis- 
mus fejlődött ki, melly a világot oszthatatlan anya- 
gi parány okból (atom) állítá össze. Az újabb idő- 
ben a XVIII-ik századi angol s francia philosophiá- 
ban a materialismus megújult erővel fejlődék ki. 
GASSENDI, HOBBES, a francia encyclopaedisták, 
LA METTRIE; HELVETIUS sa Système de la nature’ 
szerzője, pártfogói s terjesztői valának. Ezen ma- 
terialismus azonban természetére s kútfejére nézve 
különbözik a régi materialismustól. Emez egy ala- 
csőn műveltségi foknak, egyoldalú s hiányos, de ép 
szüleménye volt; a philosophiai ész első lépéssel le 
nem rázhatta az érzékiség’ bilincseit, s el vala még 
fogódva alacson ismereti foka’ tulajdon módjában, 
minélfogva materialismusa cosmologiai tulajdonsá- 
gú: midőn az újabb francia psychologiai termé- 
szetű, s a korszellemnek érzékiségbe s önzésbe va- 
ló elmerüléséből keletkezett. Természetünk ellen 
van tudniillik, hogy gondolkodva más elveket kö- 
vessünk mint gyakorlólag, s mivel lángoló érzéki- 
ség, szenvedelmek s kedvenc bűnök’ fékezése ne- 
hezebb mintázok’ elméleti sophistical igazolása: in- 
nen van? hogy erkölcstelen emberek rendesen haj- 
landók ál okoskodások által lelkiismeretök’ bíróságát 
elaltatni s mivel szavát el nem némíthatják, azt ha- 
zugnak kiáltani. Ezzel azonban nem azt akarom ál- 
lítani, hogy ezen rendszer’ követői szükségkép er- 
kölcstelenek. Az ember nem mindig következetes? 
s a materialismus  külső okokból is támadhat.  Az or- 
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vosok, természetbúvárok p. o. örökké anyaggal fog- 
lalatoskodván, abba könnyen annyira elmerülnek, 
hogy mást anyagnál nem látnak, s végre meg nem 
foghatják, mikép e világon olly lények és tulajdo- 
nok is létezhessenek, mellyeket a herbáriumban 
s a boncoló késsel fel nem találhatni. Ezek egyes, 
titkos követői a materialismusnak; de vannak 
idők,    társasági  viszonyok   és   műveltségi   fokok, 
mellyekben s miken a materialismus nyíltan s tö- 
megben lép  fel, s ekkor birodalomra s kivált egy- 
házra nézve históriai jelentőségű. Ha valamelly nép 
köztt a műveltség, a régi durvaság’ százados homá- 
lyát fel kezdi derítni, a világosság a setétséggel küz- 
désbe jő, s a régi meredt társasági formák nem tá- 
gulnak, akkor e nemzet’ értelmességének szelleme 
úgy szólván természetszükséggel ellenkező túlságra 
vetemedik, hogy a fejlődésének ellent álló nyomást 
meggyőzhesse; mert az. ellentétek felserkentik egy- 
mást, s csak ellentétek küzdenek egymással. így 
volt ez Angliában BOLINGBROKE és SHAFTESBURY, 
Franciaországban DIDEROT és HELVETIUS’ idejé- 
ben. A materialismus illy korban az egyházra néz- 
ve épen az, mi a republicanismus a birodalmat te- 
kintve, sőt ezzel egyesül is, politicai tanját követ- 
vén. Ezt láttuk a francia forradalom előtt ‘s folytá- 
ban. Természet elleni szövetség, mellyet csak a harc’ 
kénytelensége szül! Mert Americában, hol illy fer- 
de viszonyok nem léteznek, a szabadság a vallásos- 
sággal karöltve jár, sőt annál buzgóbb, a pietismusig 
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kicsapongó, mennél nagyobb a szabadság. HETÉ- 
NYI JÁNOS (a magyar philosophia’ történetírásának 
igen jeles rajzában) hazánkra nézve is a terjedő 
materialismus ellen panaszkodik. Szükség volt te- 
hát róla bővebben szólnom; ez a philosophus’ tisztje. 
A nemzet’ érzelmeinek orgánuma a költész, hagy 
nyilvánítsa ő ennek legtitkosabb vágyait, adjon szót 
s hangot félelmeinek, szeretetének, s gyűlölségé- 
nek; de neki vele egy fokon, vagy csak egygyel ma- 
gasabbon kell állnia, máskép rokon kebelre s visz- 
hangra nem talál; a philosophusnak ellenben a kor 
s helyzet’ történetes véleményein s szenvedelmin 
túl kell emelkednie, s önállóan a változatlan igazsá- 
got nyomoznia, szövétneket gyújtva nemzetének, 
elővilágítva pályáján. Régi tapasztalás ugyan hogy 
nemzetek mint egyesek többnyire csak önkarokon 
tanúinak. Mint szabad erkölcsi lények önállóságra 
törekszünk, magunk akarunk tapasztalni, mm sze- 
münkkel látni, min eszünkkel Ítélni; azért nem örö- 
mest hiszünk másoknak, vagy magunkat ügyesbek- 
nek, okosbaknak tartjuk, s ahelyett hogy mások 
bal esetein tanulnánk, nem ritkán ismételjük hibái- 
kat s azokért épen olly keservesen lakolunk: de 
mind a mellett mások példáin okulás, egy része az 
eletbölcseségnek, s kétségbe kellene esnünk az 
emberiség’ sorsán, ha azt tennők fel, hogy a nem- 
zetek más népek’ szerencsétlenségén meg nem oko- 
sodva, mind untalan szintazon hibákba bukandanák. 
Az idők nem múlnak tehát el   egészen tanulság  nél- 
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kül, s mint van lassú haladás a tudományban, úgy 
van az életbölcseségben is. Anglia és Franciaor- 
szág, meggyőzvén fejlődése’ akadályait, túlságaiból 
most már kijózanodott, s a mint political tekin- 
tetben a respublicai − Európában alapokban szű- 
kölködő − szélsőségből, alkotmányi monarchiára 
tért vissza, úgy hitre nézve is, a materialismus csak 
elkülönözött egyes tüneményekben mutatkozik még 
Franciaországban is, úgy hogy már napjainkban 
COUSIN’ leglelkesebb tanítványa, JOUPFROY, ellen- 
mondás’ félelme nélkül ezt meri kérdezni *):   „Et 
n’ est-ce pas une vérité devenue triviale, que c’ es, 
le propre de la demiscience de douter de Dieu, et 
que chaque nouvelle découverte dans la connaissance 
de la nature vient mettre dans une nouvelle lumiè- 
re la providence, et les autres attributs du suprême 
ouvrier, qui l’ a créée  et la gouverne.” 

2. Spiritualismus. Ezen név alatt közönsé- 
gesen a szellem’ függetlenségét az anyagtól szok- 
tuk érteni; itt azonban tanítmányát − a materia- 
lismussal ellentétben − végső szélsőségében vesz- 
szük, melly értelemben a szellem’ egyedülvalósá- 
gát vitatja. Szerinte tudniillik szellem minden, ez 
a dolgok’ lénye: a mit pedig anyagnak nevezünk, 
ennek csak külső formája, lét ege, tüneménye, vagy 
saját kitétele szerint: az anyag megtestesült szel- 
lem. Mert a dolgok’ valódi lénye, szerinte, élet, 
szabadság, erő és munkásság, ennél   fogva szellem 

 
*) Oeuvres complètes de Thomas Reid. Paris,  183G. Introduction 

CX. lap. 
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nem létezik csupán az emberben, hanem szerte az 
egész mindenségben, az embertől a megmerevedett 
kőig, de itt még kötötten, beléburkolva az anyagi 
tünemény’ durva leplébe, midőn a természet’ emel- 
kedő lépcsőzetén át, kifejtődve s kitisztulva, az er- 
kölcsi lényekben mint öntudat és szabadság, tető- 
pontját éri el. 

Különös módosítása  ezen  rendszernek a hylo- 
zoismus.    Szerinte  az egyes szellemi egyedek’ so- 
kasága s empíriái korlátoltsága összefoly egy egyete- 
mi szellemi állományba, s ez a mindenség’ egyedü- 
li igazi lénye, minden más csak tünemény. 

De akármelly alakban tekintjük is a spiritualis- 
mus’ állításait, egyoldalúságokból sohasem vetkez- 
nek ki. A materialismus’ bökkenője a szellem’ té- 
retlen, gondolat-, érzemény-s akaratbeli tünemé- 
nyei, ezeket térben jelenkező anyagból nem ma- 
gyarázhatja: úgy viszont a spiritualismus az anyag- 
nak térben mutatkozó jeleneteit téretlen szellemből 
nem; s ha a materialismus ezen kérdésünkre: hogyan 
eredhet a holtból, szükségesből, észnélküliből az 
élő, szabad és eszes? felelettel adós marad: úgy a 
spiritualismus viszont nem képes megmutatni: ho- 
gyan testesülhet meg a szellem? 

3. Dualismus. A materialismus és spiritualis- 
mus’ rendszereit egyoldalúaknak találtuk; mert em- 
bert és világot, külső és belső érzékeink’ egyesült 
álláspontjából, nem magyaráznak, hanem félszegül 
csak egyből vagy másból különvéve.  Vitatásaik azért 
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megsemmisítik egymást viszont, feldöntvén az öntu- 
dat’ közös alapját. Az anyag és szellem t. i. egyen- 
lő bizonyossággal bír, s bár lényöket nem ismer- 
hetjük is meg; de létök s valóságok az öntudat’ el- 
lenmondhatlan tanúságán alapszik, s így csajt azon 
philosophiát lehet józannak s igaznak tartanunk, 
melly a mindenség’ ezen két alap elvét elismeri s 
embert és világot, azoknak okait, törvényeit és 
céljait, azokból magyarázza. 

Ezen dualismus  a philosopháló ész’ minden ál- 
láspontjain  újra meg újra kerül elő? az elméleti és 
gyakorlati, tárgyilagos és alanyi rendszereknél, mi- 
nél fogva − szükségtelen ismétlést lehetség szerint 
kerülvén − itt kívánjuk annak  csak vázolatát adni. 

Eszünknek sajátja az egység’ törvénye, s mi- 
vel ennek tárgyilagos igazságán nem lehet kétked- 
nünk; minden philosopháló önkényt hajlandó előre 
feltenni: hogy minden magában egy összehangzó 
egység, az ember szintúgy, mint a világ; minél 
fogva a philosophálás’ minden álláspontjain moni- 
sticai, embert és világot egy elvből magyarázó 
rendszereket találunk, s ezeknek annyiban igázok 
van, a mennyiben tárgyilagos tekintetben kétked- 
nünk nem lehet, hogy ember és világ belső lényök- 
ben egy, magában összehangzó egész. De szelle- 
münk a dolgok’ lényébe nem hat, minden philoso- 
phálásunk azért lényegesen alanyi természetű, ér- 
zékeink’ észrevevésén, öntudatunk’ adatain alapuló, 
ezen  álláspontokból pedig kiindulván,- az anyagi és 
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szellemi tünemények’ s ennél fogva belső okaik’ kü- 
lönbsége tagadhatlan, s így a dualismus’ határpont- 
ján túl nem nyomulhatunk. Tapasztalás szerint t. i. 
minden a mi létezik és történik, ellenkező erők’ 
viszonthatásai által létesül: vonzó és távoztató erők 
munkálkodnak a physical természetben, az ember- 
ben érzékiség és ész, sőt, még gondolkodásunk is 
csak a tétel és ellentétel’ működései által lehetséges, 
ezek elemei minden keletinknek. Azonban ezen el- 
lentételek egymást nem semmisítik meg, hanem in- 
kább munkásságra ébresztik, határozzák; s egyen- 
súlyba hozatván, harmoniás egységre jutnak. A 
monismus szemlátomást összetéveszti tehát az egy- 
séget az egyféleséggel és azonsággal; a mi helyte- 
lenség! mert emberben és világban a különféleség 
egységre van olvasztva. 

A dualismust ennél fogva a philosophálás’ ezen 
állaspontján is igaz rendszernek kell elismernünk. 
A materialismus feldönt minden erkölcsi törvénye- 
ket és célokat, minden vallási eszméket; a Spiritu- 
alismus minden érzékieket: a dualismus, mindkettő’ 
egyoldalúságát kikerülvén, egyesült érzéki és er- 
kölcsi természetünk’ törvényeit és céljait elismeri, 
s a vallás’ eszméit is helyben hagyván, okra, törvény- 
re s célra nézve embert és világot öntermészetünk- 
kel egyezőleg magyaráz. 

Azonban a józan dualismusban is némi odahaj- 
lás a monismushoz tagadhatlan; a mennyiben a 
szellemnek  elsőbbséget  tulajdonít  az  anyagi ter- 
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mészét felett. S valóban! hol egyesekben s nem- 
zetben a polgárisodás, műveltség s nemesülés halad; 
ott a szellem’ uralkodása kitűnő, mert hiszen az fel- 
tétele minden tökéletesülésnek. 

II. 

NATURALISMUS,   PANTHEISMUS,   THEISMUS. 

Tárgyilagos szemlélődésünk’ e második fokán a kül- 
ső és belső érzékek’ álláspontját elhagyjuk, s ösz- 
szes érzéki ismereteinket az észbelinek állítjuk el- 
lent. Minden, tudniillik, mit érzékeink által bel- 
sőleg s kívülről észrevehetünk, érzéki, véges, fel- 
iételes, mulandó. Ez a természet vagy világ. Eszünk 
által ellenben az érzékfelettit, végetlent, feltételet- 
lent és Örökkévalót gondoljuk − az istent, Világ 
és isten tehát tárgyilagos szemlélődésünk’ ezen ál- 
láspontján azon tárgyak, mellyekből egyenként vagy 
együtt véve a mindenség’ tüneményeit magyarázhat- 
juk, mire nézve a philosophusoktól három út pró- 
báltatott; t. i. naturalismus, melly feladatját az ösz- 
szes érzékiség’ álláspontjából igyekszik megfejteni, 
a világ’ egyedülvalóságát állítván. Elve: természet 
minden, vagy: minden feltételes, véges, mulan- 
dó, lét, s kívüle s felette nem létezik egyéb. To- 
vábbá a pantheismus, melly az ész’ nézetéből in- 
dul ki. Szerinte isten minden, csak az általános bír 
igazi léttel és lénynyel; minden feltételes s véges 
ellenben csak látszat, tulajdonság s jelenésmód az 
általánoson,   csak múlékony tünemény.    Végre  a 
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theismus az egyesült érzékiségből és észből indái 
ki, s mind kettőt, a feltételest és feltételetlent, vi- 
lágot és istent, valóknak ismeri el, a feltételesnek 
okát a feltétetlenben, tehát a világnak az istenben 
helyezvén. Lássuk már ezen rendszereket egyenként. 

1. A naturalismus, mint mondám, csak a vé- 
ges és feltételes világnak, tehát az anyagi természet- 
nek valóságát ismeri el, lényben tehát megegyezik 
a materialismussal, ámbár tanítmányát más néző- 
pontból fejti ki; mert a véges és feltételes világhoz 
hozzá tartozik az ember is és szelleme; de szerinte 
ezen szellem pusztán az organismusnak következé- 
se. Elve hasonlólag az ál empirismus’ félszeg állí- 
tása: csak az való, igaz és bizonyos, a mi érzé- 
keink’ tanúságán alapúi; minden érzékfeletti, erköl- 
csi s vallási fogalmak tehát üres képzelmények. Gya- 
korlati tekintetben tanítmánya csupa eudämonis- 
mus (boldogságtan); mert ha bennünk anyagi ter- 
mészetnél egyéb nem munkálódik, kéj- s haszonnál 
más célokat nem ismerhetünk. Históriai eredetére 
nézve is az empirismusból származik; feltalálói az 
angol empiristák, ámbár később kivált Franciaország’ 
felsőbb társasági köreiben terjedt el; s most a féltu- 
dás s felületes világnézet’ rendszere, a materialis- 
mushoz abban is hasonló, hogy első tekintetre nagy 
evidentiával, úgy szólván kézzelfoghatósággal, lát- 
szik bírni, amelyebb tekintet előtt azonban lélek- 
tani adatai’ hiánya, s tanítmányának ellenkezése 
eszünk’ s lelkisméretünk’ legfelsőbb  erkölcsi köve- 
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teleseivel szembe szökő. Mert az embert − szin- 
te úgy mint a materialismus − akaratlan gépelylyé 
változtatja, a természetet pedig tátongó sírrá, 
melly minden létezőt elnyel, hogy azt, va- 
kon munkálkodva, új formákban újra megszülje. 
Szerinte minden, a mi van és történik, örökös ön- 
magába visszatérő körben forog, vak, senkitől nem 
alkotott, ész s akarat nélküli szükségességtől moz - 
gatva, nem eszmélve honnan? nem tudva miért? 
nem sejtve hová? Az ész’ világosság után sóvárgó 
törekvéseit mély homály borítja be, mellyből egy 
sötét alak’ szava így hangzik elő: Ember! minden 
bölcseséged hiú és sikereden; kövesd ingereidet; 
ne higy semmit, cselekedd a mit akarsz és tudsz! 
− Valóban jó mákony a lelkisméret’ elaltatására! 
Hogy azonban ezen félszeg, pusztán érzékisé- 
günk’ munkásságán alapuló tanítmány, eszünk’ fel- 
sőbb követeléseit ki nem elégíti; azok után, miket 
a materialismus körüli eligazodás végett mondék, 
szükségtelen hosszasan magyaráznom. A naturalis- 
mus’ állításai, mint minden egyoldalú nézetből ke- 
letkező rendszeré, ha azokat tovább fejtegetjük, ön- 
magokat cáfolják, sőt semmisítik meg. Mert ha e vilá- 
gon, e feltételes, véges dolgok’ összeségén kívül, semmi 
más nem létezik: úgy e világ semmi más által nincs 
korlátolva, tehát nem véges, hanem végtelen; sőt 
mivel egyedülvaló, önmagától való is, következés- 
képen léte’ okára nézve is mástól nem függő; s így 
önálló, nem fellételes,   hanem felteteletlen,  (Áta- 

 



97  

lános. Ezen következtetés az egész rendszert feldönti, 
mert alapállításainak ellentétele. Elve tehát, mint 
látjuk, mélyebben vizsgálva, a szemlélődőt maga 
vezeti a véges- és feltételestől a végetlen - és felté- 
teletlenhez. 

2. Pantheismus. Egyik .túlságból az ember köny- 
nyen másba esik. Hogy a philosopháló ész a na 
turalismus’ istentagadását kikerülje, a pantheismus’ 
karjai közé veti magát, állítván: minden isten. 
Vizsgáljuk meg ezen, a német általános philosophia 
által pártolt rendszert, legújabb divatosságához ké- 
pest, egy kissé körülményesebben. 

  A naturalismus egyedül érzékiségünk’ álláspont- 
jából indulván, s kirekesztvén az észt, a világot vi- 
tatja egyedül valónak, s minden erkölcsi s vallási 
eszméink’ valóságát tagadja; a pantheismus ellenben, 
nem méltatván az érzékiséget, s világnézetét egye- 
dül ész által (az érzemény és képzelődés’ segítségé- 
vel) szerkesztvén, ellenmond az érzékek’ tanúságá- 
nak, s minden véges- és feltételesnek: minélfogva a 
pantheismus szintúgy szükségkép világtagadás, mint 
a naturalismus istentagadás; mert az ész elszakadva 
az érzékiségtől, csak egyetemes fogalmakkal és ál- 
talános eszmékkel bír; és szerinte az egy általános- 
nál (istennél) más nem létezhetik, s ez az egyetlen 
állomány, lény, valóság;  a világnak valósága el- 

lenben csak látszatos, s a benne létező dolgoknak 
csak annyiban tulajdonítható, a mennyiben az álta- 
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Jánoson   mint  tulajdonságok,   járulékok  (Acciden- 
zen), s tüneménymódok jelennek meg. 

A pantheismus’ criticájára átmenvén, első pil- 
lanatra látható, hogy gyöngesége, a naturalismussal 
egybevetve, épen az ellenkező oldalon van. A natu- 
ralismus ki nem elégíti az ész’ magasabb erkölcsi és 
vallási követeléseit, a pantheismus viszont érzékink’ 
tanúságával ütközik össze. Ha az általános az egye- 
dülvaló: úgy véges és feltételes dolgok, igen is -, 
nem létezhetnek, tehát ezen feltételes és véges 
világ sem. De melly állítás ez? A józan ész min- 
den időben megbotránkozott olly elméletekben, 
mellyek az érzéket a csalódás’ kútfejévé tevék, s 
méltán’; mert az észrevevés az igazság’ eredeti alap- 
ja s így bizonyossága okoskodás által el nem dönt- 
hető. Valóban, a világ’ valóságát semmikép el nem 
lehet vitázni! De mivel a pantheismus ezen állítást, 
fő tétele’ feláldozása nélkül, jóvá nem hagyhatja, a 
valóságos dolgok tüneményeit merő látszattá, lé- 
nyegtélen jelenetmóddá alacsonítja le, mi által azon- 
ban az érzékiség’ ellenmondását ki nem kerülheti, 
mert ezen tehetségünk − épen a. valóság’ létege lé- 
vén − általa ellenállhatlanúl kényszerítve érezzük 
magunkat megvallani, hogy a mit látunk, hallunk, 
szagolunk stb, nem puszta látszat: hogy tehát a vi- 
lág (az embert is beszámítva) nem lénytelen tüne- 
ménymód, hanem el nem vitázható tettleges valóság. 
S vájjon mikép jut a pantheista azon állításához: 
hogy minden, isten; hogy az általános az egyedül- 
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való? Előleges fogalmakból, szemlélődve y mellőz- 
ve minden tapasztalást. Ezt utóbb bővebben meg 
kívánván .magyarázni; itt előlegesen csak azt jegy- 
zem meg, hogy az illy úton képzelt eszméjének tar- 
talma és jelentősége nem lehet, mert ezt szemlélő- 
désünk csak tapasztalás által nyerheti. Ha visszame- 
nő (regressiv) úton az általánost mint a feltételes- 
nek − ember- és világnak  részleges (rationales) 
okát gondoljuk; akkor ezen eszmék’ eszméjének va- 
ló tartalma van; mert ez esetben az istent, mint a 
mindenség’ teremtőjét, fentartóját s igazgatóját kép- 
zeljük; de előlegesen, világ előtt és világ nélkül, 
nem más, mint ok, minek okozatja −, állomány, 
minek tulajdonsága − hiányzik: szóval az egész gon- 
dolat üres szóvá silányul − semmivé! S illy üres sem- 
miből magyarázd azután a mindenséget, embert s 
világot, törvényeivel és céljaival! Az eszmét ma- 
gát előleges úton a pantheismus kiállíthatja ugyan, 
mert az általános’ képzete, mint categoria, eredé 
tileg eszünkben létezik; de hát a létezőt és valót? 
Ezek más, külön kútfőből származnak, az érzéki- 
ségből, tehát előleges úton annál kevesbbé előállít- 
hatók, minél bizonyosabb, hogy eszünknek terem- 
tő ereje nincs. Lássuk p. o. e tekintetben SPINOZA’ 
pantheismusát, mellynek szilárd következetessége 
annyira magasztaltatik. Rendszere’ elején egy egy- 
szerű állományáll, minden empíriái tartalom nél- 
kül. Ez merő üres elvonás; mert általános lét, kü- 
lön  valóságos lét nélkül, nem gondolható.     S ezen 
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nem való; hanem csak képzelt állománynak, azután 
két mondomány (praedicatum) tulajdoníttatik: ki- 
terjedés és gondolkodás. Honnan? Hiszen ezek az 
anyag’ és szellem’ észrevevésen alapuló mondomá- 
nyai, mik az állomány’ tiszta fogalmából nem kö- 
vetkeznek, sőt egysége- s egyszerűségével ellen- 
mondásban állanak. SPINOZA azonkívül egyenesen 
kijelenti, hogy állománya nem felosztható 5 itt pe- 
dig az egységben kettőség állíttatik. Ezen követ- 
keztetéshez tehát egyedül tapasztalást úton jutha- 
tott; külső érzékeink által tudniillik az anyag’ tüne- 
ményeit veszszük észre térden, lényeges bélyeg ok a 
kiterjedés-, belülről pedig öntudatunk’ segítségével 
szellemi életünk’ jeleneteit, s ezek a gondolatok, 
érzések s kívánságok − vagy, mivel minden érze- 
mény és akarás’ eszmélete is csak képzelés által le- 
hetséges − a gondolkodás, lm a pantheismus’ nagy- 
mestere két mondománya! SPINOZA, tehát itt titkon 
a tapasztalást lopta meg, melly nélkül tiszta észle- 
ges rendszerében egy lépést sem tudna előre tenni, 
a valónak tulajdonait meg nem határozhatná,. sőt 
azokról nem is álmodhatnék. S ha így nagy nehe- 
zen a végesség, feltételesség, sokaság s különféle- 
ség, a pantheismus’ mindenségébe belé vonatott, s 
vele együtt a tökéletlen és rosz is: ez által megint 
az állomány’ egysége semmisíttetik meg, s meg 
jjem foghatjuk, mikép férhessen a véges, tökéletlen 
és rósz, az isten’ általános tökélyű szent lényével 
össze. 
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Gyakorlati szempontból megbírálva, a pantheis- 
mus legszentebb erkölcsi érdekeinket sérti. Mert 
ha minden feltételes, csupa lény telén látszat, járu- 
lék (Accidenz) s jelenésmód az egy általános isteni 
állományon‘ úgy az ember is csak illyféle lényte- 
len látszat s járulék; mi által szellemünk’ önálló lé- 
nye s személyességünk megsemmisíttetik, meg- 
szűnünk független önálló egyedek lenni. S valamint 
a pantheismus’ tanítmánya szerint minden az isten- 
ben van: úgy minden, isteni szükségesség által tör- 
ténik is, mi az emberi akarat’ szabadságával s az 
erkölcsi betulajdonítással össze nem fér. De a jó- 
s roszróli alapfogalmaink is elveszítik lényeges je- 
lentésűket; mert ha minden különbség és ellenmon- 
dás altaljában csak valótlan látszat, s minden csak 
egy lény, az isteni: úgy a jó s rosz köztt valóságos 
különbség nem gondolható, a lét’ igazi lényében 
vagy az istenben, minden jó, a mint van *). Nèm 
jobb helyzetbe állíttatnak a vallás’ eszméi: a halha- 
tatlanság, belső lénye szerint, nem más, mint azi 
egyes emberi szellem’ önálló lényessége. De ezen 
lényésség a pantheismussal össze nem fér, az embe- 
ri szellem szerinte nem önálló, s valamint az iste- 
ni lényből mint tüneménymód, mint árnyékkép 
származott: úgy ezen végtelen minden-egységbe 
megint felolvasztatik, megszűnvén egyed lenni. Vég- 

 

*) Itt a kulcs a legújabb pantheista, Hegel’, ezen szavai’ értel- 
méhez: Alles Avas vernünftig ist, ist wirklich, und was wirt- 
lich ist, ist vernünftig. 
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re az isten’ eszméje sem leli a pantheismusban azon 
támaszt, mellyet első pillanatra ígér. Alapdogmá- 
ja, az igaz: minden, isten; de vájjon ezen panthe- 
istical isten az igaz isten-e? az-e melljet vallási 
szükségünk kivan? A pantheismus’ istene, mint lát- 
tuk s utóbb még bővebben látni fogjuk, nem a min- 
denható isten, a világ’ teremtője, fentartója s igaz- 
gatója; nem személyes, erkölcsi, szabad, általános 
lénj, mellyhez a vallásos ember az élet’ bajaiban? 
mint személyesített gondviseléshez folyamodhatnék: 
hanem az általánosnak előleges, tehát minden tarta- 
lomtól üres categoriája, semmi való, hanem puszta 
képzelet. 

Ezen elméleti és gyakorlati fogyatkozásai mel- 
lett, első tekintetre csodálkoznunk lehetne, hogy a 
pantheismusnak minden időben számtalan hirdetői 
és követői valának. Találjuk ezen tanítmányt a ke- 
let’ vallási rendszereiben, a nyugotnak első philo- 
sophálási próbáiban, elhatározottabban az eleati os- 
kolában, PLATON’ bölcseleteiben (Philosophem ), 
még kifejlettebben az újplatonicusoknál; njom- 
dokai az egész középkoron keresztül nem enjésznek 
el; egjes gondolkodók, mint SCOTUS ERIGENA JÓ- 
ZSEF s a mjsticusok, illy nézetüek valának. Az újabb’ 
időben a pantheismus új ragyogással tűnt fel SPI- 
NOZA’ mély elméjű tanítmányában, s napjainkban 
SCHELLING, HEGEL s követői által Németországban 
széles folyamként áradott szét; mi cáfolhatatlan bi- 
zonyság arra,   hogy magában az emberi kebelben 
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mélyebb alapjának léteznie kell. Magyarázzuk meg 
ezt lélektanilag. 

A pantheismus, mint már érintem, az észből 
fejlődik ki, az érzemény és képzelődés’ hozzájárul- 
tával; első kútfeje tehát 

A vallásos érzemény és képzelődés. Az is- 
tenfélő minden tüneményben istenit, örökkévalót 
sejt: magát az istent; s ezen merő alanyi érzemény, 
tárgyilagosítva, istenlétté változik át minden véges- 
ben − minden − istenné. A pantheismus e tekin- 
tétben a polytheismussal rokon: valamint ez az egyes 
véges tüneményeket egyes istenekre változtatja 
át; úgy a pantheismus a tünemények’ minden- 
séget minden-istenné. Ezen istent mindenben sej- 
tő, mindenben úgy szólván közvetetlenül szemlélő 
érzemény, forrása Ion az indusok’ pantheisticai val- 
lás-rendszereinek, kivált a bramin, buddhista és 
dschaina félének, Chinában a fohi vallásnak, Ja- 
pánban a buddhaismusból származott budszoénak, 
Perzsiában, az uralkodó dualisticai vallás mellett, a 
pantheistical mysticus zsofifélének. A kabbala és az 
újplatonismus pantheismusa, úgy mint a számos 
mysticusoké, szinte ezen vallási érzemény’ bélye- 
gét viselik. 

Második, nem kevésbbé divatos, kútfeje a 
pantheismusnak a félszeg logical szemlélődés. Isme- 
retünk’ logicai osztályozása szerint a rendszer’ ele- 
jén a legfőbb, legegyetemibb fogalom áll, melly 
minden más fogalmat magába foglal, mellytől tehát 
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mindnyájan összesen függenek, s ez a logicallagfel- 
tételetlen, vagy általános. A logicai rendszer’ ezen 
formáját a logicai pantheismus átviszi a létre, az 
összes létei’ elejére egy legegyetemibb létet helyez- 
vén, egy minden-létet, mellyben minden külön lét 
benfoglaltatik. Felcseréli tehát a logicai feltéte- 
lét lent, azaz minden gondolatot? legfelsőbb feltéte- 
lét, a valódi feltételetlennel, a lét1 legfelsőbb fel- 
tételével. A pantheisticai isten ennél fogva igazán 
nem valósággal, hanem csak logicailag feltélelet- 
len; mert nem más, mint a mindennek, a tiszta 
létnek üres elvontsága, a legegyetemibb fogalom, 
mellynek az alantiabbak’ egész összesége alá van 
rendelve. S a pantheista ezen üres elvontságnak, 
ezen pusztán logicai minden-egységnek valóságot 
tulajdonít, azt istenné személyesíti! A mint a leg- 
egyetemibb fogalomban, a logicailag feltételetlen- 
ben; minden külső fogalmak vagy gondolatok ben- 
foglaltatnak: úgy minden külön létet a mindenség- 
ben, az istenben lévőnek hisz, mellyen kívül sem- 
mi nincs, hanem csak látszat. Fonák nézetében a 
képzetek’ logicai benléte a legegyetemibb fogalom- 
ban, a dolgoknak istenbeni valódi benlétévé válto- 

zik át. 
Ezen logicai eredet’ bélyegét és lelkületét kitű- 

nőleg mutatja az eleátoti minden-egytanja, mint 
azt XENOPHANES, PARMENIDES és ZENO előadák. 
PLATON az eszméket személyesíté (hypostasis;), s 
ezen csirából az  újplatonicusok, részint mysticai, 
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részint dialecticai pantheismusa fejlődött ki, melly 
hasonlólag a logicai egység’ formáját‘, a dolgok’ va- 
lóságos egységévé az istenben változtatá át. De az 
új pantheismus’ ősapja SPINOZA’ tanítmánya is, szint 
ezen eredetű. Általános állománya vagy istene, ma- 
gyarázata szerint, olly lény, melly minden lehető 
mondományokat magában összesít, egyetlen egy 
mondomány’ tagadása nélkül, s ez semmi más, 
mint azon logicai általánosság, a puszta lét’ aZon 
legfelsőbb fogalma, melly a különlét’ minden fo- 
galmait magába foglalja; mert való lénynek véve, 
lehetetlen s képtelen volna, mivel minden mondo- 
mányok’ egyesülete, még az ellenmondóké is, va- 
lóságos lényben gondolhatatlan. Maga SCHELLING’ 
pantheismusa minden ábrándos pipere mellett, belse - 
jében illy logicai természetű. Már sokszor jegyez- 
tetett meg, hogy az ő eszmény-valójának ( ideal - 
real), vagy alany-tárgyilagosának, (subjectiv-obje- 
ctiv) azonsága, vagy különbözetlenség’ pontja (In- 
differenzpunkt) üres lényegtelen elvonások; s va- 
lóban általok nem nyerünk mást, mint megint azon 
logicai egységet, azon legegyetemibb fogalmat, 
mellyben minden ellentételek megsemmisíttetnek. 
Úgy nevezett értelmi szemlélése (intellectuelle An- 
schauung), ha nem a képzelődés maga (tehát költés), 
a tiszta gondolkodásnál, azaz a tiszta lét’ képzeté- 
nél egyéb nem lehet, HEGEL’ legújabb pantheisti- 
cal rendszere végre ezen logicai értelmet világosan 
fejezi ki; mert tanítása szerint, a tiszta lét’ legegye- 
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temibb fogalma, az általános vagy isten, a fogalom 
dialecticai kifejlődése pedig maga a lét’ kifejlődése. 

Mind a két esetben tehát a pantheismus’ szár- 
mazási oka: tárgyilagosítása egy merő alanyi 
munkásságnak. Az első esetben keblünknek a vé- 
ges’ tüneményeiben istent sejtő érzeménye, isten’ va- 
lódi jelenlétével cseréltetik fel; a másodikban, a lo- 
gical legegyetemibb, tehát feltételetlen fogalom, 
való feltételetlenné változtattatik át. De mind e 
mellett ezen hajlandóság az alanyi érzemény és kép- 
zelet’ tárgyilagosítására magyarázhatlan maradna, 
ha ehhez magában az emberi lélekben mélyebb alap 
nem találtatnék’ s ez az általánosnak eszméje maga, 
szóval az istené, melly az emberi kebelben gyöke- 
rezik, s az ész’ teljes jogával tárgyilagos igazságot 
követel.    S ím itt az átmenet, a 

3. Theismushoz. A naturalismus az érzékek 
philosophiája, segíttetve az értelemtől; vele az ész 
össze nem békéltethető; mert a végest csak a végetlen 
által képes megérteni; a pantheismus az ész s érze- 
mény’ tanítmánya, de vele ellenkezik az érzékek’ 
tanúsága, melly a véges és feltételes’ tagadásának 
ellene mond. Mind két elv, mint láttuk, egyolda- 
lú s önmegsemmisítésre vezet. A theismus ellen- 
ben érzékre és észre támaszkodván, egyformán el- 
ismeri a világ’ és isten’ valóságát, de úgy, hogy a 
véges- és feltételesnek oka az általánosba helyez- 
tessék, a világé az istenbe, így a theismus, össze- 
egyezve minden tehetségeinkkel, gyakorlati köve- 
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teleseinket s az erkölcs és vallás’ szükségeit is kielé- 
gíti. Hogy elvét a pantheismustól helyesen megkü- 
lönböztethessük, az istent nem az állomány’, ha- 
nem inkább az ok? fogalma alatt kell gondolnunk, 
tehát nem mint a világ’ lényét, hanem mint okát’ 
A deismustól pedig a theismus abban tér el, hogy 
az isten’ eszméjét a világtól elkülönözve nem kép- 
zeli. Az isten a theismus szerint nem csak hajdani 
teremtője a világnak, hanem annak szüntelen fen- 
tartója is; minden a mi van és történik, hatalma 
által áll fenn és történik; mert a feltételes, léte’ 
okát magában egy percig sem bírhatja. 

S ím itt a pont, hol e dualisticai rendszer- 
ben is eszünknek a monismushoz odahajlása látható. 
A theismus az istent és világot egyformán valóknak 
ismeri el ugyan, de az isten a felsőbb, határozó? 
uralkodó eszme, mellynek a világ alá van rendelve. 

III. 

REALISMUS, IDEALISMUS, S AZ AZONSÁG’ 
RENDSZERE. 

A philosophálás’ ezen harmadik álláspontján ma- 
ga az elméleti philosophiának fő feladata, t. i. kép- 
zeteink’ Összeegyezése tárgyaikkal, válik fejtege- 
tésünk’ tárgyává. A gondolkodás, eltekintve a tár- 
gyaktól, puszta eszményi (ideális) munkásság; vizs- 
gálatának közös tárgya pedig a létező vagy való 
(das Reale); más szavakkal „tehát az itt szóba vett 
kérdést így fejezhetjük  ki: milly viszonyban áll az 
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eszményi a valóhoz? A való-e az első, főbb, hatá- 
rozó, s az eszményi csak a tőle származott, általa 
határozott-e? vagy pedig megfordítva, az eszményi-e 
a fő s határozó, s a való a tőle eredő? Vagy talán 
az eszményi és való köztt nincs-e különbség, s mind- 
kettő egy-s ugyan azl 

  Fogjuk fel a kérdést élesen. Tárgyilagos igaz- 
ság, mint mondám, képzeteinknek tárgyaikkali 
összeegyezésében áll, tehát az eszményinek össze- 
egyezésében a valóval. Hogy ennél fogva ismere- 
teink igazak lehessenek, először eredeti ismerettár- 
vényeinknek szintúgy mint a tárgyaknak, tárgyila- 
gos igazsággal kell bírni: s másodszor, mindkettő- 
nek egymással kell összeegyezni. A szemlélődés’ 
ezen álláspontján tehát törvényeink sa kültárgyak’ 
tárgyilagos igazsága nem tétetik előre fel, hanem 
azt kérdezzük: vájjon létezik-e tárgyilagos igazság 
általában? S ha igen, az eszményinek vagy való- 
nak tulajdonítható-e az? Továbbá: mikép szárma- 
zik egyik a másikból? S összeegyezésöknek miéi- 
vé, tárgyilagos igazságoknak mi az alapja? 

A szigorú monismus’ álláspontjáról ezen kérdé- 
sekre, három felelet lehetséges, s e szerint három 
rendszer: 

1. Az ismerés a tárgyak által határ oztatik 
meg, az alanyi tehát a tárgyilagostól függ, a való 
az általános:  realismus. 

2. A tárgyak az ismerés által határoztatnak, 
a tárgyilagos az alanyitól függ, az eszményi az ál- 
talános: idealismus’ 
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3. Az ismerés és tárgyai köztti különbség ha- 
mis feltevés, melly valóságban nem létezik: az esz- 
ményi és való magában egy s ugyanaz, s ezen 
eszményinek és valónak azonsága az általános: azon- 
sag’ rendszere. Lássuk már most ezen rendszere- 
ket egyenként. 

1. Realismus. Minden félreértés’ távoztatásá- 
ra meg kell jegyeznem, hogy annak elvét, a közön- 
séges életben divatozó dualisticai értelmétől eltér- 
ve, végső tulságában fogom fel, a mint az t. ι. az 
idealismussal homlokegyenest összeütközik. Ezen 
kiterjedésben a realismus nem csak a kültárgyak’ 
valóságos, képzeteinken kívüli létét vitatja − 
mert ezen értelemben kiki realista −: hanem ere- 
deti, önálló, képzeteinket általánosan határozó 
valóságokat is, mi szerint szellemünk puszta szen- 
vedő fogékonyság, melly csak annyiban lehet mun- 
kás, a mennyiben erre a tárgyak által kénytelenü- 
tetik. Ezen feltevés állván, képzeteink’ összeegye- 
zése a tárgyakkal igen is kétséget nem szenved, 
mert altaljában azoktól származván, tolok el nem 
térhetnek, tehát különbözők sem lehetnek. 

Az eszményinek lehozását pedig a valóból a 
realismus kivált két úton próbálá. 

a) Az okság’ fogalmából. Az ismeret a tár- 
gyak’ okozatja; ezek a képzetek’ okai; szellemünk- 
re a dolgok hatnak, benyomást okozván, s ezen 
benyomások képzeteink. Szellemünk e tekintetben 
üres viasztáblához hasonló,   mellyre a tárgyak’ ha- 
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tásai lenyomatnak. Íme az empirical realismus’ 
képzetmódja, melly eredményeiben a materialis- 
mussal összeegyezik, s minek hiányos észlelésből 
származó nézeteit nem nehéz kimutatni. Ismereteink 
igen is egy részről a tárgyaktól függnek, mivel is- 
merettehetségünk egy oldalról szenvedő fogékony- 
ság: de csak igen felületes pillanat’ figyelmét kerül- 
heti el, hogy más oldalról önallólag munkás, sőt 
ezen önmunkásság túlnyomónak mutatkozik azon is- 
meretekben, mellyek a tapasztalást felülhaladják, 
erkölcsi és vallási természetűek, s mik − bár ezt 
a realismus tagadja s jóllehet érzéki kézfoghatóság- 
gal nem bírnak − szintolly tárgyilagos igazságúak, 
mint a szenvedő fogékonyságunkból közvetetlenül 
származottak. 

b) Egészen ellenkező úton indul meg az észle- 
ges vagy szemlélődő realismus. Ez az átmenetet a 
valóból az eszményihez, a tiszta létből, logicai szár- 
maztatás, vagy szemlélődési szerkeztetés által, igyek- 
szik létesíteni. Ezen tiszta lét, szerinte az általános, 
az egy mindent magába foglaló állomány, mellyen 
minden más lét csak mint járulék vagy tünemény- 
mód jelenkezik, szóval a pantheismus’ cikkelyében 
általam szóba vett, s az újabb német SCHELLING- 
HEGELféle philosophia által csak más formákban újra 
feltálalt SPINOZA’ üres − pusztán képzelt − állo- 
mánya, mellyből embert és világot sem származtat- 
ni, sem magyarázni nem lehet, mivel egyedüli 
kútfeje a tiszta ész, a való és létező’ ismerete pe- 
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dig csak érzékeink’ munkássága − észrevevés − ál- 
tal szerezhető. 

 De ha a realismus az eszményit a valóból sem- 
mikép nem származtathatja: úgy altaljában nihilis- 
musba sülyednie kell, mit azoknál fogva, miket 
eddig e tekintetben mondék, könnyen átláthatni. 
Minden ismeret’ létesülésére t. i. a tárgyon kívül a 
megismertető alany s munkásság is szükséges; a 
realismus azonban e feltételek’ csak egyikét teljesíti, 
s így megsemmisíti az ismeret’ lehetségét; mert a 
tárgy s valósága, szellemünk’ megismerő munkás- 
sága, a nem-én az én nélkül, ismeretet nem 
képezhet j s így eredménye hasonló a semmihez. 

Gyakorlati tekintetben a realismus épen olly 
kevéssé felel meg követeléseinknek. Ha a való az 
általános, eszményi munkásságunk pedig egyáltalá- 
ban tőle függő s általa határozott: úgy akaratunk’ 

szabadsága meg van semmisítve; mert a szabadság 
nem más szellemünk’ önálló munkásságánál. A tár- 
gyak t. i. szükségkép úgy léteznek a mint vannak, 
minél fogva a természetben a szükségesség’ törvé- 
nye uralkodik; ha tehát gondolkodva s cselekedve 
egyáltaljában a tárgyaktól határoztatunk, kétséget 
nem szenvedhet, hogy tetteink a szabad akarat he- 
lyett, külső kénytetés által hajtatnak végre. Ez, úgy 
hiszem az empirical realismusra nézve világos; de 
a szemlélődési sem szenved kivételt; mert a mint 
amannál minden a természet’ szükségessége által 
történik, úgy ennél isteni szükségesség által, mit 
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SPINOZA is elég világosan fejez ki azon állításában: 
„hogy a jog a hatalommal egyenlő, s minden 
a mi létezik, jó és jogos, mert létezik.” De 
épen ez bizonyítja a realismus’ gyakorlati fonáksá- 
gát. Elméleti ismereteink igen is a tárgyakkal kez- 
dődnek, itt a való az eszményit megelőzi, munkás- 
ságra felgerjeszti: de gyakorlati tekintetben az esz- 
ményi elem az első, s a cselekedet ebből szárma- 
zik közvetetlenül; mert minekelőtte cselekedhet- 
nénk, tudnunk kell mit? ismernünk kell a tárgyat, 
célt, s eszközöket; csak ezen eszményi működés 
után határoztatik akaratunk, s így valósítunk bel- 
sőnkből kifelé valamit, a mi még nincs, de a minek 
− legalább erkölcsi tettnél − létesülnie kell; cse- 
lekvésünk tehát, s így a való, eszményi munkás- 
ságunk’ következése. 

2. Idealismus. Ezen rendszer ellenkező kút- 
főből szintolly félszegül származván, a realismussal 
hasonló, de ellenkező képtelenségekre vezet. Ta- 
nítmánya szerint, mint mondám, a való, megfor- 
dítva az eszményitől határoztatik, tehát minden lé- 
tező tárgy az − ember, világ, isten − gondolko- 
dásunk által; mert ismerő énünk’ teremtményei s 
gondolkodásunk kívül nem is bírnak valósággal. 
Ha ezen nevezetes képtelenségű elvet elfogadjuk, 
belőle igen is képzetink’ összeegyezése a tárgyak- 
kal következik, mivel ez esetben teremtő erővel bír- 
nak, magokat a tárgyakat alkotják r s így velők nem 
is ellenkezhetnek. Az idealismus’ bökkenője csak az, 
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hogy ezen egész feltevés merő költés, a gondolat min- 
dig csak gondolat marad, és soha sem változik let- 
té, valóságos tárgygyá. 

De épen ez oknál fogva az idealismus ellenfelé- 
nek, a realismusnak sorsában részesül: nihilis- 
musba sülyed; mert tárgy nélkül ismeret nem lé- 
tezhetik, nem lévén mit ismernünk. Az idealismus’ 
képzelt ismerete tehát puszta képzelgés, üres agy- 
szülemény. Legyen itt szabad nézetem’ erősítésére 
FICHTE’ általános idealismusa’ némelly fő vonatait 
rajzolnom; nagyban ő úgy is a legújabb német phi- 
losophusok köztt a legeredetibb, s ezen eredetiség 
olly nevezetes képtelenségű, hogy rendszere már 
ennél fogva is mint csodálatos ritkaság megismer- 
tetést érdemel; mi mellett azonban, kérem, hogy 
csodálatos képzeletmódja’ szokatlan kitételei rová- 
somra ne írassanak. 

FICHTE alanyi elvét mindenek előtt az által 
igyekszik lehető tisztán kiállítni, hogy az éntől (Ich) 
mindent elgondol, miben ez más által határoztatik; 
így nem marad más mint az én’ tiszta önmunkássága. 
Ezen tiszta én mint önmunkásság azután az általá- 
nos, azaz önlétének s egyszersmind minden más lét- 
nek oka; az én önmagát teszi (setzt sich). De az énnek 
tételével· − az alany’ eredeti cselekvésével − mint 
általánossal, még a véges, a tünemények’ világa 
nem tétetik; itt tehát azon kérdés támad: mikép 
származtassék a véges az általánosból, a nem-én az 
énből,    a   levő   az  önmunkásságból?  FICHTE’ elve 
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szerint ennek is az én’ munkásságából kell eredni: 
mert az egyes dolgok az én’ egyes munkálódásai 
vagy tettei, tehát semmik az énen kívül. Az én 
magának ellenállít (setzt sich entgegen) egy nem ént 
(Nicht-Ich), de ezen nem-én nem az énen kívül lévő 
valóságos lét, hanem csak az én’ tetteinek visszasu- 
gárzása, melly eltűnik, mihelyest a tevésnek vagy alko- 
tásnak munkássága megszűnik. Itt kérdeznünk lehet- 
ne: mikép van az, hogy az az én magának egy mást, egy 
nem-ént ellentesz, midőn mint általánosnak önma- 
gával meg kellene elégednie? FICHTE’ felelete erre: 
az én lényegesen munkásság, a munkásságnak pedig 
tárgyra van szüksége, mert hatni akar. Mint nem-én 
korlátozza ugyan az ént, de az én maga az, melly ma- 
gát korlátozza, tehát önmagának szabadon tesz ellen 
korlátokat. Így szerkeszti FICHTE elvéből a létet, a 
végest, korlátoltat, a világot, embert, istent, s 
mind ez nem más mint teremtménye az önmagának 
korlátokat ellentevő énnek. S mivel ezen korlátok 
csak az énen léteznek, a lét, s ennél fogva a min- 
denség is, minden tüneményeivel, csak az énen va- 
lami s ezen kívül semmi stb. 

Bűnhődném a magyar józan ész ellen, ha illy 
fonákságok’ hosszas cáfolatába ereszkedném. Már 
az alapállítás maga: hogy az én képzetei az énen 
kívül tárgyilagos igazsággal nem bírnak, megsemmi- 
síti, a tárgyak’ valóságával együtt, minden gyakor- 
lati céljainkat; mert képzeteink’ tárgyai nem csak 
a külvilág, az anyagi természet, hanem az emberi- 
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ség és az isten is, s ezek mind valótlan árnyékké- 
pekké változnak át, mellyek elenyésznek, mihe- 
lyest általunk nem gondoltatnak. Minden erkölcsi, 
jogi és vallási viszonyaink továbbá megsemmisíttet- 
nek; mert kötelesség nem köthet képzeményünk 
szülte valótlan lényekhez, jogokat nem tulajdonít- 
hatunk annak, ki személyességgel nem bír; s hogy’ 
folyamodjunk imádva egy fejünk alkotta istenhez, 
kinek azonkívül valóság nem tulajdonítható, ki gon- 
dolatunkon kívül nem létezik? 

De ha az idealismus’ árja által minden semmi- 
be sodortatik is, egy pont, úgy látszik, tengeri 
sziklaként rendületlenül áll: énünk s annak mindent 
alkotó munkássága. De ez is puszta csalódás; mert 
képzeteinknek tárgya a külvilágon kívül minmagunk’ 
énje is, s nem csak az empíriái, testünk s érzéki lé- 
tünk, hanem szellemünk is, az én’ legbelsőbb lé- 
nye. Saját tulajdona az az embernek, hogy önma- 
gát eszméletében ismerheti meg; s így FICHTE’ tanít- 
mánya szerint, magának minnenénünknek is, mint más 
tárgyaknak, a mennyiben önképzetei’ tárgyává leszen, 
valótlan látszattá s üres álomképpé kell vál- 
nia, mellynek képzeletünkön kívül tárgyilagos igaz- 
ság nem tulajdonítható, s melly azonkívül nem is lé- 
tezhetik. S valóban, ezen általános nihilismust 
FICHTE maga elég őszinte megvallani azon híres 
szavakban, mellyeket egész tartalmok szerint, híven, 
annál is inkább ide kell iktatnom, mivel tagadhat- 
lanúl az újabb német philosophia’ képtelenségeinek 
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tetőpontja: *) „Állandó sehol sem létezik, sem ben- 
nem sem kívülem, hanem egyedül szünet nélküli 
változás. Én létről sehol nem tudok semmit, még 
önmagáméról sem. Nincs lét. − Én magam áltáljában 
nem tudok s nem vagyok. Képek vannak; ezek az 
egyedüli a mi létezik, s ezeknek önmagokról tu- 
domások van képek’ módjára − képek, mellyek el- 
lengnek a nélkül, hogy valami volna mi előtt ellen- 
genének, s mik egymással képekről származó képek 
által összefüggnek, minden jelentés s cél nélkül. Én 
magam egyike vagyok ezen képeknek, vagy inkább én 
az nem vagyok, hanem csak egy zavart képe a képek- 
nek. − Minden valóság csodálatos álommá változik át, 
élet nélkül, mellyről álmadoznánk, s szellem nélkül, 
melly álmadoznék, álomban, melly egy magáról álma- 
dozó álommal összefügg. A szemlélés ezen álom; a 
gondolkodás, minden lét és valóság’ kútfeje, mely- 
iyet képzelek, erőmnek, létemnek, céljaimnak − 
ezen álom’ álma.” Kinek esze a megtébolyodhatás’ 
határán olly közel bolyong, mint JEAN PAUL’ Ti- 
tánjában a humoristicai Schoppéé, ezen fichtei ál- 
talános idealismusbani elmerülés által könnyen ezen 
a határon is túl szökhetik. 

3. Az azonsági rendszer. A realismus és idea- 
jismus, mint látók, egyoldalú nihilismusba sülyesztö 
rendszerek, mivel az ismeretet félszegül tehetsége- 
ink’   csak egyik kútfejéből, az érzékiségből, vagy 

 
*) Bestimmung das Menschen,   142 lapon. 
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észből származtatják, mi lehetetlen; mivel érzéki szen- 
vedő fogékonyságunk a valót ugyan előállíthatja, de 
nem az észszerűt; eszünk ellenben igen is az észsze- 
rűt s elvontat, de néma valót, különfélét, összetest 
(concrétet). Illy körülmények köztt, úgy látszik, 
kényteleníttetünk azon rendszerhez folyamodni, 
melly az épen tőlünk fejtegetettek’ félszegségeit kike- 
rülvén, ismeretünk’ mindkét lényeges elemét, a va- 
lót és eszményit, felsőbb fogalomban Összefoglalva 
egyesíti: az azonság-rendszerhez; mert alapelve 
állván, képzeletink’ összeegyezéséről a tárgyakkal 
többé szó sem lehet, mivel ez esetben az eszményi 
és való, a gondolkodás és lét, képzet és tárgy, egy 
s ugyanaz. 

De kérdezzük az azonsági philosophusokat: 
melly okból állíthatják ezt? S ím a felelettel e mai 
napig adósok maradtak. Ez puszta feltevés, merő 
hypothesis. Logicailag véve az egység igen is ma- 
gasabb fogalom, minta különféleség (Differenz); 
ez utóbbi tehát fogalmaink’ sorában amannak ala 
van rendelve, sőt abban benfoglaltatik; logicailag 
tehát az eszményi-és való egy a gondolkodás’ szint- 
úgy, mint a lét’ fogalmában; mert mindkettő gon- 
doltatik s létezik is: de ezen pusztán gondolt egy- 
ség, nem valóságos egység, legkevésbbé pedig va- 
lóságos azonság; ez iránt eszméletünk által minden 
kétkedésen felül bizonyosak vagyunk. A valónak is- 
merete érzékek’ munkásságából keletkezik, az esz- 
ményié   eszünkből,   s  ezen    eredeti   tehetségeink 
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munkássága egymást ki nem pótolhatja, minél fog- 
va az eszményi és való lényegesen különböző; gon- 
dolatink nem a tárgyak magok, hanem csak eszmé- 
nyi működések, a tárgyak pedig gondolkozásunkon 
kívül független léttel bírnak,   mellyben legkisebb 
különbséget  sem  tesz,   gondoljuk-e azokat,  vagy 
nem.    SCHELLING ugyan e hypothesise’ bebizonyí- 
tására egy külön létegre hivatkozik, az úgynevezett 
értelmi, vagy észbeli szemlélésre, melly által, sze- 
rinte, a végesnek  különbségén felül  emelkedünk s 
az általánost örökös egységében szemlélhetjük.    A 
baj  csak az, hogy ezen mysticai léteg olly közön- 
séges   embereknél,   mint a nem-azonság’ philoso- 
phusai, hibázik, s a lélektan azt eddig föl nem fe^- 
dezhette.    Érzé  ezt HEGEL,   s hogy philosophiáját 
ezen mysticai elemtől   megtisztítsa,   logicai  elvre 
alapítá rendszerét. Ő is, azonságára nézve, túl emel- 
kedik ugyan az érzékiség’ és értelem’ alacson néze- 
tein magasabb szemlélődésre,   az ész’ általános tu- 
dásának álláspontjára: de létege nem az ábrándozó 
szemlélés, hanem a tiszta szemlélődő gondolkodás, 
melly minden empirical tartalmától megszabadulva, 
a fogalom’ dialecticai mozgása által tartalmát te- 
remti. HEGELnél tehát a tiszta (minden empirical 
tartalomtól ment) lét’ fogalma, a lét maga, összetes 
valóságában, s a gondolkodás’ kifejlődése,   vagy a 
fogalom’ dialecticai processusa, egyszersmind a lét’ 
kifejlődése.    Philosophiája tehát tudományos diale- 
ctical kivitele  az azonság’ rendszerének. Hogy ezen 
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tiszta gondolkodás, melly tartalmát maga teremti, 
egészen alaptalan lélektani költés, azok után, mi- 
ket eddig megmutattam, majd szükségtelen bőveb- 
ben bebizonyítanom. A tiszta lét’ gondolkodása csak 
a létnek előleges categoriája, üres forma, melly 
tartalmát egyedül az érzékektől nyerheti; mert a 
lét mint első, azaz létező nélkül gondolva, valót- 
lan semmi, mellyből a létezőt s valót a fogalmak’ 
akármelly dialecticai alakoskodása által olly bizo- 
nyosan nem lehet szerkeszteni, mint kétségtelen, 
hogy gondolkodásunk teremtő erővel nem bír. 

Mind ezen képtelenségek mellett azonban, az 
azonság’ rendszerének, mint a vele rokon pantheis- 
musnak is, eszünkben mélyebb alapja van; t. i. köz- 
vetetlen hitünk eszünk’ tárgyilagos igazsága iránt, 
s ezen legfelsőbb tehetségünk’ egység-törvénye; 
csak hogy az azonság’ rendszere ebbeli eredeti meg- 
győződéseinket egészen fonákul és hamisan használ- 
ja. Eszünk’ tárgyilagos igazsága iránti hitünk t. i. 
minden gondolkodásunkat állandóan követi, s mást 
nem mond annál: hogy mind az, a mit ezen tehet- 
ség’ törvényeivel összeegyezőleg megismerünk, a 
tárgyakban is úgy van, valóság s léttel bíró; ez tehát 
nem elv, mellyből valamit származtatni, vagy épen 
rá rendszert állapítni lehetne. Szintúgy az egység’ 
törvénye, mint minden előleges törvényeink, üres 
forma, melly tartalmát csak az érzékektől nyerheti, 
s ennél fogva mint szabályozó (regulatív) elv, az 
érzékektől kapott ismeretanyag’ elrendezésére hasz- 
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«álható ugyan, de nem mint alkotó (constitutiv), 
szerkesztésre, vagy ismeretünk’ rendszere’ kifej- 
tésére. Ha eszünk korlátlan általános önmunkásság 
volna, akkor gondolkodásunk’ tartalmát teremthet- 
né, vagy a különfélét − tüneményeivel s lényével 
együtt − egy pillanattal egységben szemlélhetné: 
de érzéki korlátoltságunk mellett, az ismeret’ anya- 
gát egyedül érzékeink által nyerjük, s eszünk’ erede- 
ti törvényei ennek csak formát, szükségességet s 
egységet adhatnak. A tapasztalásból kiindulva, visz- 
szamenő úton, a különfélét elvonás által mindig 
felsőbb egyetemes fogalmak alá sorozva, végre egy- 
séghez juthatunk ugyan; de az egységből − mint 
ezt már a pantheismusnál megmutattam − a különfé- 
léhez s valóhoz soha sem lehet érnünk, mivel ez 
örökké üres és holt forma marad; a különféle és va- 
ló pedig külön tehetségből származik, mellynek 
munkásságát az ész soha sem pótolhatja ki. Az azon- 
ság’ rendszere tehát az ál rationalismus’ előítéletén 
alapszik, melly kizárólag eszünk’ önmunkásságához 
s egységi törvényéhez ragaszkodik, s az érzék és ta- 
pasztalás’ jogait félre ismeri. Azért sem SCHELLING, 
sem HEGEL nem valának képesek −akármelly for- 
dulatokban törekvének is holt általánosságok-, egy- 
segök-, s különbözetlenségökből kivergődni−szer- 
kesztéseiknek való tartalmat teremteni; minél fog- 
va az azonság’ iskolájában már régóta elvonásai’ 
üressége iránt panaszok keletkeztek, miket SCHEL- 
LING   egy   ideig  képzelődése s  természettudomá- 
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nyi ismeretei’ gazdagságával, s HEGEL szigorú tudo- 
mányos módszerével elnémítanak ugyan: de most 
a képtelenség’ kimerítésének ideje közeledvén, ezaj 
hathatóságra s terjedésre nézve mindegyre növek- 
szik, magának HEGELnek némelly tanítványai is, 
üres formalismust, az elvontbani örökös elsülyedést, 
s az egyeteminek egyoldalú pártolását vetik sze- 
mére, az egyedi, személyes és szabadnak elhanyag- 
lásával. 

A tárgyilagos szemlélődés’ ezen legfelsőbb állás- 
pontján is tehát, mint az előbbieken, a philoso- 
pháló ész nem képes csupán egy elvből az is^· 
meretet és igazságot leszármaztatni; az eszményi 
nem magyarázható a valóból, sem a való az eszmé- 
nyiből: épen olly kevéssé sikerül összeegyeztetésök 
az azonság’ felsőbb fogalmában; s így végre itt is 
dualismusra vezettetünk, mellyet a viszonyokhoz 
képest, mikből keletkezik, való-eszményinél: kell 
neveznünk, s mint igazit elfogadnunk; mert e két 
elem’ összeegyezése nélkül nem létezhetik igazság, 
tehát igaz ismeret. Ha t. i. képzetink a tárgyakkal 
össze nem egyeznek − mit tárgyilagos igazságnak 
nevezünk − akkor áltáljában nem lehetnek igazak, 
mivel ez esetben merő valótlan agyszülemények. 
Képzetink’ ezen összeegyezése a tárgyakkal azonban 
tárgyilagosan be nem bizonyítható; mert tehetsé- 
geinkből s azoknak saját ismeretmódjából ti nem 
léphetünk,   hogy más ismeretmódok  szerint egyes 
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ismereteinket, az ismereten kívül, tárgyaikkal ösz- 
szehasonlítsuk, s összeegyezésöket vagy egymástól 
eltérésöket meghatározhassuk; mi azonban nem is 
szükség; mert senki sem kételkedik eredeti tehetsé- 
gei’ tárgyilagos igazságairól, ezekről közvetetlenül 
minmagunkhoz viseltető eredeti hitünk által meg va- 
gyunk győződve, kétkedésünk tehát a tárgyilagos 
igazságot nem is illetheti, hanem csak az alanyit, 
képzeteink s ismereteink összeegyezését eredeti is- 
meret-törvényeinkkel, mivel minden tévelygésünk 
egyedül ezeknek hamis alkalmazása által adott 
esetekre elkövethető. S ím itt egy fontos philoso- 
phiai eredményre akadunk. Minden igazság t. i. 
természeténél fogva tárgyilagos. Meggyőződéseink 
lehetnek alanyiak is, ha alanyi okokra támaszkod- 
nak; de az igazság, melly nem tárgyilagos, nem 
igazság többé. Ezen tárgyilagos igazságot minden 
eredeti tehetségeinknek kell tulajdonítnunk, külön- 
ben az igazságra való képességgel sem bírhatnánk, 
mit józan észszel nem állíthatunk, mert maga ezen 
állítás’ igazságának lehetsége már eszünk’, tárgyila- 
gos igazságát teszi előre tel. Kétkedésünk tehát, 
mint mondám igazán esak az alanyi igazságot illet- 
heti, s így ismereteink’ Összeegyezését ismeret-tör- 
vényeinkkel, minél fogva minden meggyőződéseink, 
igazságok’ végső okaira nézve egy áltáljában csak 
alanyiak lehetnek, s ezen összeegyezés vagy ellen- 
kezés, ebbéli vizsgálódásaink’ egyedül lehető tárgya 
s az igazság’ próbaköve (criteriuma). S ím itt a mé- 
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lyebb ok, mellytől határozva, a philosophiát mind- 
járt e munka’ elején, eredeti törvényeink’ s céljaink’ 
tanjának, s a psychologiát alaptudományának neve- 
zem. Minél inkább tért, úgy szólván, a philosophia 
magához, annál elhatározottabban tért el tárgyilagos 
útjáról. Majdnem az egész újabb philosophia BACON 
óta − ha a német dogmatismust kiveszszük − ala- 
nyi természetű. A tárgyilagos rendszereket is vég-; 
re psychologiai tévelygésekre és hiányokra kelle 
visszavezetnünk; mert az ismeret áltáljában szelle- 
münk’ szüleménye, s alanyi próbakőnél mást nem 
bírunk. Ezt átlátván a philosopháló ész, a tárgyi- 
lagos rendszerektől alanyiakra tért, s az ismeret és 
igazság’ végső okait szellemünk’ törvényeiből igye- 
kezék kifejteni. 

B. 

ELMÉLETI ALANYOS RENDSZEREK. 

Ezen körben egész philosophálásunk más irányt 
nyer. Itt nem képzeteink’ összeegyezését a tárgyak- 
kal igyekszünk bebizonyítani, hanem azt mint min- 
den kérdésen felül lévőt előre felteszszük, s csak isme 
retünk’ Összeegyezését törvényeivel veszszük kérdő- 
re. Munkásságunk’ törvényessége tehát azon pont, 
melly körül itt minden vizsgálódásaink forognak. 
Előadom a dolgot röviden, de teljes terjedelmé- 
ben. Mi emberek elméletileg és gyakorlatilag va- 
gyunk   munkásak;   gondolkodva,   érezve,    akarva. 



         124 

Ezen munkásság akkor törvényszerű, ha először 
minden elméleti és gyakorlati munkásságunk öntör- 
vényeivel és céljaival −, s másodszor, ha a külön- 
böző tehehetségü, törvényű és célú munkásságok 
egymással megegyeznek. Nem lehet p. o: a máso- 
dik kellék szerint igaz, a mi kötelességeinkkel, jo- 
gaink vagy a vallás’ eszméivel ellenkezik; nem le- 
het jó, mi nem igaz, minek vagy az észrevétel, 
vagy eszünk’ elméleti törvényei ellenmondanak. Ezen 
két rangbéli összeegyezés képezi tehát munkássá- 
gunk’ teljes törvényességét, s ha ez megvan, ak- 
kor az ember önmagával egyezőleg céljait valósítja, 
s rendeltetésének lehetsége szerint megfelel, mi a 
philosophiának legfőbb követelése. Nem ok nélkül 
birálám meg ennél fogva a tárgyilagos rendszereket 
is ezen zsinórmérték, azaz elméleti és gyakorlati 
törvényeink s céljaink’ viszonyos összeegyezése vagy 
ellenkezése szerint. A philosophia, mint az igazság 
és ismeret áltáljában, nem egy tehetség’ szülemé- 
nye, hanem mindnyájáé, az egész emberé öszve- 
sen. Lényünk magában egy elválhatlan egység, 
minden munkásságunkban azért összes tehetségeink 
közvetlenül vagy közvetve vesznek részt, s csak tel- 
jes, minden oldalú összeegyezésök teszi e munkás- 
ságot törvényessé. S mivel a philosophiának tárgyai 
elvontak, a szemlélésnek alá nem vethetők; s mi, 
mint már többször mondám, egyáltaljában az isme- 
ret’ igazságát, az ismereten kívül meg nem bírál- 
hatjuk, hanem csak annak összeegvezését ismeret- 
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törvényeinkkel, mi ennél fogva emberi megyőző- 
déseink’ igazságának egyetlen próbaköve: mind ezek- 
ből láiható, mikép az igazságnak ezen alanyi zsi- 
nórmértékét a philosophiában annál lelkiismerete- 
sebben kell használnunk, mennél inkább túl emel- 
kedik szemlélődésünk a tapasztaláson, s a tévelyeg- 
hetés’ lehetségének van kitéve. 

A mondottakat fontolóra vévén kiviláglik, mi- 
kép a szemlélődés’ ezen álláspontján is igaz philoso- 
phiai rendszer csak minden tehetségeink’ összehang- 
zó munkásságából keletkezhetik. De a philosophá- 
ló ész itt is, mint tárgyilagosan szemlélődve, minden 
lehető utakat meg akara kísérteni, s minden tehet- 
ségeinkre, sőt azoknak lehető összetételeikre is 
rendszereket építe. 

A legegyetemibb ellentételt természetünkben az 
érzékiség és ész képezi; amabból az empirismus, 
ebből a rationalismus fejlődött ki. De egyes tehet- 
ségekre is lehet − legalább látszólag − rendsze- 
reket alapítni: a Sensualismus ennél fogva pusztán 
érzékiségünket választja kútfejéül, a reflexiói philo- 
sophia az értelmet, a kedély’ philosophiája az ér- 
zeményt, a mysticai szemlélődés az észt. Lehető 
világosság után törekedvén itt is, mint a tárgyilagos 
rendszereknél, eleve kijelentem: hogy ezen rend- 
szerek, egyoldalú kútfejeik miatt, egyről egyig fél- 
szegek, s hogy ezen állásponton is az igazi philoso- 
phia egyedül az, melly ismeretünk’ minden kútfe- 
jeit használja, összes elméleti és gyakorlati tehetsé- 
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geink’ törvényei- s követeléseivel Összehangzásban 
van, s gyakorlati tehetségeink’ követeléseit is mél- 
tatja: szóval a synthetismus. De lássuk ezen rend- 
szereket már egyenként. 

I. 

EMPIRISMUS   ÉS   RATIONALISMUS. 

Egymás mellé állítva fejtegetem e két rendszert, 
hogy sajátságaik annál jobban kitűnjenek. 

Az empirismus azon félszeg feltevésből indul 
ki, hogy minden ismeretünk egyedül tapasztalásból 
ered, szellemünk tehát merő érzéki fogékonyság, 
önmunkásság nélkül. Nézete szerint minden fogal- 
mink, ítéleteink, eszméink, az észrevevésből fej- 
lődnek ki, s nem mások mint átváltozott érzések. 
Elve ennél fogva: Csak a mi az érzékek’ tanúságán 
alapul, igaz s bizonyos; minden egyéb koholt, va - 
lótlan képzelgés· 

A rationalismus szerint ellenben minden isme- 
reteink korlátlan önmunkásságból, általános észből 
származnak. Elve: csak az, miről eszünk, függet- 
lenül minden külső behatástól, győződik meg, igaz; 
minden érzéki s tapasztalati ismeret ellenben pusz- 
ta külszín s csalódás. 

Ezen túlzó irányzatban e két rendszer, az igaz, 
a philosophiának históriájában nem jelenik meg, 
mert ismeretünk egyik vagy másik lényeges elemé- 
nek általános kirekesztése,   az ismeretet egyáltaljá- 
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ban megsemmisíti. Azonban tagadhatlan, hogy min- 
den rendszer, kisebb vagy nagyobb mértékben, 
állításait ezen kútfők’ egyik- vagy másikából meríti, 
s ennél fogva kisebb vagy nagyobb joggal e rend- 
szerek’ valamellyikéhez számlálható Az empiris- 
mus’ nyomaira már a legrégibb görög philosophiá- 
ban akadunk, név szerint a joniai iskolában, mert 
a tapasztalati világ’ valóságát elismeré s törvényeit 
nyomozá. Az eleatok’ tanítmányában ellenben a vi- 
lág’ valótlanságának elve s a világnézet’ szerkezte- 
tése előleges fogalmak’ útján, világosan kitűnik. 
Szint ezt találjuk PYTHAGORASnál, kinek számelvei 
alapban nem mások mint tiszta fogalmak. Azonban 
mind ez csak kezdet vala; bevégzettebb rendszerek 
a philosophia’ históriájában csak Platonnal s ARI- 
STOTELESsel kezdődnek, s az őskornak ezen két leg- 
nagyobb bölcse egyszersmind az, ki a philosophiá- 
nak azon egymástól elvált, különböző, tapasztalati 
s észleges irányát jegyzé ki, mellyen idejök óta nap- 
jainkig halad. PLATO’ képviselője lőn a rationalis- 
musnak, midőn az igazi lét’ ismeretét velünk szüle- 
tett eszmékből származtatja, az érzéki igazságot a 
lénytelen’ változó’ ismeretének tartván. ARISTOTE- 
LES ellenben, az egyetemes ismeretekhez elvonás 
által a való- s különféléből jut, s így azokat à ta- 
pasztalásból származtatván, az empirismus’ feje s tá- 
masza lőn. PLATO’ rationalismusa eleinte − támo- 
gatva a keresztyén vallás’ dogmatical irányától − az 
újplatonicusok’ iskolájában uralkodott,  utóbb ARI- 
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STOTELES’ empirismusától túlszárnyaltatott, míg vég- 
re maga az aristotelismus, a középkor’ scholasticai 
philοsophiajában, üres logicai rationalismussá fajult. 
Az újabb philosophiában ezen két különböző út 
azonnal kitűnt, a mint e tudomány önállóságra ju- 
tott BACON a tudományokat a behozás’ (induction) 
elve által javítani törekedvén, a természet-tudomá- 
nyokban s philosophiában, az újabb tapasztalati is- 
kola’ alapítója lőn, melly, philosophiára nézve, 
Angliában kivált LOCKE, a franciák koztt CONDIL- 
LAC által képeztetett ki, itt a XVIII-dik századi 
malerialismussá aljasodván el. CARTESIUS ellenben 
− ámbár ő is, mint cogito, ergo sumja. mutatja, 
öntudatunk’ tettéből indul ki − rendszerét fogalmak’ 
segítségével építi, s így kezdője az újabb rationalis- 
musnak, melly SPINOZA, LEIBNITZ S WOLFban ha- 
talmas művelőkre talált. Az empirismus és rationa- 
lismus’ elvei kivált azon vitatkozásban koccantak 
össze, melly LOCKE és LEIBNITZ köztt az emberi is- 
meretek’ eredete s a velünk született eszmékről tá- 
madt. Altaljában a gyakorlati életben forgolódó 
angoloknál s a szemlélhetővel foglalkodó franciák- 
nál mindig az empirismus uralkodott; a politicai 
életet nélkülöző s gondolatvilágba elmerült német 
tudósoknál pedig a rationalismus. A legújabb időben 
REID és STEWART DUGALD, LOCKE’ félszeg empi- 
rismusát megdöntvén, Britanniában a lélektani mód- 
szert hozák divatba, honnan ez BOYER COLLARD 
által Franciaországba áthelyezve, vele CONDILLAC’ 
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tanítmánya buktattatott meg, s most COUSINtől, az 
ecleticai iskola’ alapítójától, s tanítványaitól a phi- 
losophia’ tovább művelésére lelkesen alkalmaztatik. 
Németországban KANT a maga eriticáiban egy rész- 
ről LOCKE’ empirismusát, másról WOLF’ rationa- 
lismusát egész egyoldalúságaiban tünteté ugyan ki, 
de a rationalismus’ ezen hazájában tanítmányaiból 
ez, a legújabb azonság’ rendszereivel, megújult ha- 
talommal fejlődött ki, s HEGELben legteljesebb, a 
scholasticai philosophiára emlékeztető kiképzését 
éré el. 

„Minekelőtte   az empirismust  és  rationalismust 
lélektanilag gyökerében s következtetéseiben meg- 
vizsgálnók, ezen rendszerek’ általános characteristi- 
cáját előre kell bocsátanom. Mind a két rendszer 
gyökere szellemünkben ágazik el, de félszegül.    Az 
érzék, szemlélés és tapasztalás ismeretkútfeje a kü- 
lönnek, egyesnek, egyedinek, különfélének, az ér- 
zéki  tulajdonságoknak, tetteknek, valónak,   szóval 
ismeretünk’ tartalmának. Az észből erednek, az ér- 
telem’ gondolkodó közbenjárása által,   az   egység, 
szükségesség, lény, ok’ stb egyetemi fogalmai, is- 
meretünk’ formái.    Az empirismus ennél fogva fe- 
lülmúlja a rationalismust a tárgyak’ gazdagsága, szem- 
lélhető elevensége, s ismeretköre’ térj esz the tési ké- 
pessége által.     Ε tekintetben a rationalismus sze- 
gény, néhány formulákra s törvényekre   szorítko- 
zik, melly éknek a tünemények’ végetlenségét   alá- 
rendeli; elzárkózik fogalom-rendszerébe,  mellyben 
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mintegy belé bűvölve könnyen megfásul. A ratio- 
nalismus holtnak és üresnek látszik az empirismus’ 
élethevéhez képest; mert a szemlélés a dolgokat 
egyedi elevenségben, levelök, színök, húsok és ve- 
rők’ életteljes pompájában tünteti elő, midőn a ra- 
tionalismus csak üres formák s egyetemi fogalmak’ 
s törvények’ holt csontvázaival bír. De más oldal- 
ról a rationalismus felülmúlja az empirismust szigo- 
rú tudományos formájával, következetességgel, a 
tudomány’ egészének egyetemi áttekintésével s be- 
látása’ mélységével. Az empirismus el nem igazod- 
va bolyong az egyes észlelések köztt, tetteket tet- 
tekre halmoz, elrendelés és belső összeköttetés nél- 
kül, könnyen eltéved az egységek’ végtelen tömke- 
legében, s az el nem rendelhető anyag’ tomérdek- 
sége által könnyen agyon nyomatik, mert csak a ra- 
tionalismus kötheti − egyetemi törvényei s formái 
által − a dolgok’ sokaságát s különféleségét egy- 
ségbe össze, csak az rendelheti el ismeretünk’ tö- 
megét összefüggő egészszé s uralkodhatik felette. 

Ezekből megfogható, mikép az empirismus’ kö- 
vetőit kivált a nagy tömegben, a rationalismusét a 
felsőbb műveltségű egyedekben kell keresnünk. A 
tapasztalás ismeretink’ legkorábbika, az ész, egye- 
temi törvényeivel, későbben fejlik ki; mert a kül- 
tárgyak hatnak érzékeinkre, minekelőtte gondolkod- 
ni kezdenénk. S az emberek’ nagy tömege rende- 
sen az alsóbb tapasztalási műveltség’ fokán áll meg, 
s csak igen kevesen fejlenek ki az igazság’ törvényei’ 
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szabad eszméletére. Az empiristák a rationalistákat 
ábrándozóknak s henye szőrszálhasogatóknak neve- 
zik, kik a való világtól elszakadva, józan nézetei- 
ket képzelgésekkel zavarják; a rationalisták ellen- 
ben, felsőbb álláspontukról, az empiristákra sajnál- 
kozva néznek le mint korlátolt fejű, tudományos 
észszel nem biró emberekre, kik felsőbb néze- 
tekre fölemelkedni nem bírnak. 

Módszeri szempontból tekintvén a dolgot, az 
empiristák sokkal kedvezőbb viszonyban mutatkoz- 
nak. Az empirismus a tapasztalás’ egyes adataiból 
indulván ki, behozás és elvonás által, lassan és vi- 
gyázva egyetemi fogalmakra s törvényekre emel- 
kedik, s végre az ismeret’ elveit, mint vizsgálódá - 
sai’ végső eredménj’ét, állapítja meg; s így szem- 
látomást eszméletünk’ természetes kifejlődési útját 
követi, melly egyszersmind a nyugodt, nyilt sze- 
mű, alapos philosophálásé is. A rationalismus ellen- 
ben mindjárt első lépéssel az egység és egyetemiség’ 
álláspontjára hágván, önkényleg és hirtelenkedve 
állítja fel legfelsőbb elveit, s gondolallanúl kap a 
végső eredmények után a nélkül, hogy azokat meg- 
kivántatólag megállapítaná; élvedezni akar munka 
nélkül, aratni a termesztés’ fáradságát kerülve. S 
mivel merészebben, elhatározottabban s ragyogób- 
ban lép fel, mint az egyesen, fáradságoson átver- 
gődő empirismus, külseje által könnyen megvesz- 
tegeti a gondolatlan kényelmes nevendéket, különö- 
sen pedig kecsegteti a könnyelmű,  felületes láng- 
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észt, melly inkább elmés összelés (combinatio) s 
merész hvpothësisek által szeret ragyogni, mint 
hosszas és fény nélküli észlelés’ útját megkísérteni. De 
ezen rationalismus be nem teljesíti ragyogó ígére- 
teit; ő teremtője azon légi rendszereknek, mik 
épen oily könnyen enyésznek, mint támadoztak. 

Világos és biztos bírálatot azonban e két rend- 
szer felett csak akkor adhatunk, ha azokat lélekta- 
nilag gyökerében vizsgáljuk meg. Ezen szempont- 
ból kiviláglik, hogy mind a két rendszer magában 
egyoldalú és önkényes, mivel mindegyik csak egyet 
használ azon elemekből, mellyekből az emberi isme- 
ret keletkezik: érzékeink’ szenvedő fogékonyságát, 
vagy eszünk’ önmunkásságát. Az azonban teljesen 
kétségtelen lélektani tett, hogy az emberi szellem, 
sem puszta fogékonyság, sem önmunkásság, hanem 
fogékony és felizgatható önmunkásság, vagy is olly 
önmunkásság, melly a külső felizgatás’ feltétele alatt 
áll. Ezen alapirányt minden növény, minden állat, 
minden élő organismus mutatja: egész életök’ folya- 
ma külső behatás, s erejök’ belső munkássága által 
határoztatik. Tápszer nélkül semmi anyag, semmi 
valóságos kifejlődés nem létezhetik; de a iéteges/ïi 
(organisch) élet’ belső formája s ereje nélkül, szint- 
úgy semmi feldolgozás, semmi áthasonlítása (assimila- 
tio) a nyert anyagnak, semmi elhatározott alakulás 
nem gondolható. Sem a tápszerek’ felvétele élő csira 
nélkül, sem maga az élő csira tápszer nélkül nem 
képes  élőléteges teremtményt képezni,   s életét 
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fentartani. Mint a szivacs felszívhatja ugyan a táp- 
láló nedveket; de mivel léteges erőben szűkölkö- 
dik, a tápszert fel nem dolgozza, s levelet és vi- 
rágot nem hajt. Úgy a lélek, ha pusztán behatá- 
sokat felvevő fogékonyság lenne, a tárgyakról soha 
képzetekre nem jutná. – S a mint a mag elkülö- 
nözve minden felizgató s tápláló anyagtól, ned-, föld- 
napfény- s melegtől, örökké holt mag marad: úgy 
a lélek sem munkálhatna elméletileg és gyakorlatilag, 
ha egyedül önmunkásság vagy ész, s nem egyszers- 
mind érzék vagy fogékonyság is volna. 

Az emberi szellem magában egy összehangzó 
egység; minélfogva tapasztalási és észszerű ismere- 
teinkben minden tehetségeink közvetlenül vagy köz- 
vetve nem csak részt vesznek, hanem egymást mun- 
kálva keresztül is hatják, úgy hogy külön munkás- 
s ágaikat − elvonáson kívül, valóságban − egymás- 
tól a nélkül el nem is választhatjuk, hogy az ismere- 
tet áltáljában meg ne semmisítsük. Látok p. o. va- 
lami élő fát; a látás e tárgy’ valóságáról, levelei’ 
színéről, az ízlés gyümölcsei’ ízéről tesz bizo- 
nyossá. Igen; de ezen élőfa’ képzetéhez nem juthat- 
nánk, ha már észrevevése előtt a valóság s lét’ ca- 
tegoriái bennünk előlegesen nem léteznének; leve- 
lei’ színét s gyümölcsei’ ízét nem vehetnők észre s 
nem ízlelhetnők, ha ezen ismeretet a látás’ és ízlés 
eredeti törvényei lehetségessé nem tennék. Továb- 
bá minden észrevevés, világosságára s teljességére 
nézve,  a figyelemtől függ,   tehát már   maga   az 
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észrevevés sem ered pusztán szenvedő fogékonyság- 
ból, hanem  abban szabad önmunkásságunk is vesz 
részt.     Az észrevevés nem is tudósít pusztán ezen 
élőfa’ színéről, hanem alakjáról s időbeni életérő’ 
is, mi a tér és idő tiszta fogalmait előre felteszi. Ha 
végre ezen élőfa egész léteges életét, gyökere, tör- 
zsöke,   ágai,  levelei,   virága s  gyümölcsei’   teljes 
egymásra hatását akarom felfogni, és mind ezt az 
élőfa’ fogalma alatt egységbe kötni, hogy mint kü- 
lön dolgot, mint egy egészet képzelhessem,  ahhoz 
nem kevesebb mint a lény, ok, okozat, viszontha- 
tás, állomány és egység’ előleges fogalmai kíván- 
tatnak.    Szint azon viszony kerül elő, ha ezen élő- 
fáról ítélni, p. o. meg akarom határozni, a gyümölcs- 
fákhoz tartozik-e vagy nem? Ez esetben megízlelem 
gyümölcsét, s ha azt éldelhetőnek találom, így okos- 
kodom: Minden élőfa, melly éldelhető gyümölcsö- 
ket terem, a gyümölcsfákhoz tartozik.    Már pedig 
ezen élőfa’ gyümölcse, mint tapasztalom, éldelhe- 
tő.    Tehát a gyümölcsfákhoz tartozik.    Az előtétéi, 
mint látni,   s egyszer már kitüntetem, egyetemes 
észbeli ismeret; az utótétel külön érzéki tapaszta- 
lás, s csak egybevetésük után  fejlődik ki a követ- 
kezmény. Foszd meg az ítéletet  egyik vagy másik 
tételétől, lehetetlenné teszed az ítélést.    Ez pedig 
minden ítéleteinkről állván,   tagadhatatlan,   mikép 
az empirismus mindig  csupán a külön s  egyesnek 
ismeretével bír, sohasem az egyetemivel; mindig a 
különfélével, sohasem az egységgel;   az  esetivel és 
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valóval, nem a szükségessel; a téttekkel, nem a 
törvényekkel: a rationalismus ellenben az egyete- 
mivel, ‘ egységgel s szükségessel, de nem a külön 
esettel, különfélével, s történetessel. Az empiris- 
mus ezt meg is vallja, nem tagadván, hogy az egye- 
temiség, szükségesség, egység’ stb fogalmaira szük- 
sége van: de ezen fogalmak’ eredetiségét s önállósá- 
gát szellemünkben tagadja, s azokat érzéki ismere- 
teinkből törekszik származtatni, mi nem sikerül- 
het. Tudva van, mikép angol empiristák, LOCKE 
és HUME, az egyetemi fogalmak s törvények’ szár- 
mazását a tapasztalásból magyarázák. Az ok és oko- 
zat’ összeköttetéseinek képzete p. o. szerintök on- 
nan keletkezik i mi szerint egy tüneményből máso- 
kat eredni látunk, s így végre hozzá szokunk azo- 
kat szükségkép összekötőiteknek gondolni. De mi 
a tüneményeknek csak egymásra hatását, vagy 
együtt létöket veszszük észre, nem az ok és okozat 
általi belső összeköttetését is; tehát ezen észrevett 
együttlét’ ismétlése által hozzá nem szokhatunk az 
okozat’ összeköttetése’ szükségképeni képzetéhez, 
mivel ezen képzet az egyes észrevevésekben elő nem 
kerül: az ok és okozat’ összeköttetését nem látjuk, 
nem halljuk, hanem a látott és hallott dolgokhoz 
hozza gondoljuk. Az oknak fogalma nem is ered ben- 
nünk az okozatok’ észrevételével, hanem minden 
tapasztalás előtt; s attól függetlenül állítjuk, hogy 
minden dolognak van oka, ha azt nem ismerjük is. 
Az ok’ fogalmának  ezen   eredeti egyetemisége  és 
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Szükségessége tehát az érzékek’ egyes észrevevései- 
ből semmikép nem magyarázható, s ez minden egye- 
temi és szükséges fogalminkkal szintúgy van. Erköl- 
csi és vallási   tekintetben  ez még   szembeszökőbb. 
Cselekvésink belsőnkből erednek, közvetve gondol- 
kodásunk . s érzésünkből, közvetlenül akaratunkból; 
itt tehát,   mint már egyszer megjegyzem, a való 
szemlátomást eszményi munkásságunkból szárma- 
zik; valósítunk valamit a mi még nincs, de a minek 
eredeti   erkölcsi  törvényeink szerint történni kell, 
s valósítjuk azt szabadon: ez lénye az erkölcsi tett- 
nek; a tapasztalható valóság pedig érzékeink’ tanúsá- 
ga szerint nem valósít szabadon erkölcsi célokat, 
hanem anyagiakat és   szükségkép.    Erkölcsi képze- 
teink tehát annál kevésbbé származhatnak a tapasz- 
talásból, minél bizonyosabb, hogy erkölcsi köteles- 
ségink’ valósítását,   sőt a jónak lehetségét is tagad- 
nunk kellene, ha előre fel nem tennők, hogy ezen 
anyagi, szükségképen munkálódó, törvényeknek alá 
vetett mindenség végső irányában erkölcsi célok- 
nak van alá vetve. S ezen feltevésen alapszik KANT’ 
isten’ létének hires megmutatása is, s méltán, mert 
mint FICHTE mondja: „mi kötelességeink’ lehetségé- 
nek múlhatlan feltétele,  annak általánosan igaznak 
kell lennie, sőt kötelesség azt igaznak tartani.” Hogy 
végre a szabadságot, istent és halhatatlanságot illető 
vallási eszméink,   a tapasztalásból nem származhat- 
nak; ezt azok után, miket eddig mondék, alig szük- 
ség bizonyítanom;  mert ellentételei a véges, mu- 
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landó s a  szükségesség’ törvénye alá vetett anyagi 
természetnek. 

Legbiztosabban támaszkodik   az empirismus   a 
valóság’ ismeretére, mint a neki legsajátabb- s leg- 
bizonyosabbra.    De ebben is csalatkozik.     A való- 
nak s létezőnek ismerete, igen is, észrevevés-, ér- 
zékeink által  eszközöltetik;    de a valóság’,   a lét’ 
tiszta fogalma eredetileg az észben létezik, mint úgy 
nevezett categoria.     Ha ez így nem volna, hogy’ 
jöhetnénk a való’,   a létező’ ismeretéhez? Nagy té- 
vedés tehát azt hinni, hogy a valónak ismerete pusz - 
tán a tapasztalás által vitetik véghez, hogy csupán a 
tárgyból, az érzés’ segedelmével, ered.    Ha ben- 
nünk minden észrevevés előtt a lét’ fogalma erede- 
tileg nem léteznék? ha azt észlelve és gondolkodva 
a valóra nem alkalmaznók: a dolgok’ minden beha- 
tásai érzékeinkre a létezőnek képzetét bennünk elő 
nem teremthetnék.    Ezen eredeti fogalmunkra va- 
ló rávitel nélkül észrevevésink üres kepzelődések- s 
valótlan agyszüleményektől semmiben   sem külön- 
böznének s ismeretünk  valóság nélküli kép játékká 
válnék.    Az szintolly tévelygés, a lét’ fogalmát ta- 
pasztalás  által   lelkünkbe   belé   akarni   csúsztatni, 
mint HEGELlel a lét’ fogalmából minden létezőt szer- 
keszteni törekedni. Az empirismus tehát, elkülönöz- 
ve az ész’ munkásságától, a természet’ körében sem 
áll szilárd lábon, mert ész nélkül  áltáljában   min 
den ismeret  lehetetlen,  mint ezt a részint nálunk 
embereknél élesebb érzékekkel bíró   állatoknál lát- 
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hatjuk. A természet nem egyes dolgok’ sokasága, nem 
esetékes tünemények’ halmozata; lénye egység és 
törvényesség. Ha tehát az érzékek ismeretink’ egye- 
düli kútfejei Tolnának; úgy annak egyes dolgok’ 
végtelen sokaságára, puszta halmozatra, rend, tör- 
vény s egység nélkül, fel kellene oszlani, szóval a 
természet’ ismerete lehetetlenné válnék, s így min- 
den rendszer is, a materialisticai szintúgy mint akár- 
melly más; sőt egyenesen a scepticismus’ Örvényé- 
be sülyednénk, mint ezt HUME’ példája mutatja, 
kinek kétkedései az ál empirismus’ hiányos, félszeg 
s hamis nézeteiből keletkeztek. 

De nekünk magyaroknak, kik geographiai fek- 
vésünk- s a közttünk divatozó német nyelvnél fog- 
va, kiváltkép a német általános philosophia’ egyol- 
dalú befolyásának vagyunk kitéve, inkább a ratio - 
nalismus’ túlságai ellen kell óvakodnunk. KANT’ ha- 
lála után t. i. a német philosophia, REINHOLD, FICHTE, 
SCHELLING és HEGEL által, mindig újabb fordula- 
tokban, tudásunk’ egészét teljes összetes tartalmával 
tiszta fogalmakból s a tapasztalástól függetlenül, szem- 
lélődési úton törekvék következtetni, szerkeszteni, 
kifonni − ámbár illy módon ismeret-tartalomhoz 
vagy való ismerethez lehetetlen jutni, mivel isme- 
ret-tehetségünk’ előleges formái egyedüli feltételei 
az ismeret’ lehetségének; minek okát már abban 
kimutattuk, mivel ismereteink’ két nemei, a tapasz- 
talásbeliek és észszerüek, külön kútfőből származ- 
nak, s egymás által kipótolhatatlanok.    A német 
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általános philosophia azonban magát ezen is túl tu- 
dá tenni, olly processusokat  találván fel, mik által 
gondolkodva    az    ismeret’    tartalma    alkottatik. 
FICHTE’ általános énje Önmagának tesz korlátokat 
eUen, s íme a nem-én, a külvilág, létesül; SCHEL- 
LING szerint az eszményinek  és   valónak  azonsága 
elkülönözi magát sarkaira (Pole) s az átmenet az 
eszményiből a valóba eszközölve van; HEGELnél a 
való, tiszta gondolkodás’ útján, a fogalom   diale- 
ctical mozgása által teremtetik;   t. i. logicai taga- 
dás által, magának ellenfélét, máskép-létet (Anders 
seyn) tesz ellen;   melly ellentételt utóbb a felsőbb 
fogalom’ egységében megint eltörleszti, s ím ezen 
máskép-létben a fogalom maga teremti az ismeret’ 
összetes való tartalmát.    Illyesmit lehet  mondani, 
de gondolni és képzelni nem. S ím itt az ok, melíy 
a német általános philosophia’  megfoghatatlanságát 
magyarázza.    FICHTE, SCHELLING és HEGEL olly 
dialecticai operatiokat kivannak tőlünk, miket nem 
tehetünk, mert nem léteznek.   S hogy’ legyen azu- 
tán az a mi psychologia és logicai valótlanságokból 
van következtetve,   gondolható,    érthető és való? 
De létezzenek bár ezen merően koholt működések, 
tegyük, hogy az én önmagának a nem-én’ korlátait 
„ellenteheti,” az eszményinek és valónak azonsága 
sarkaira elkülönződhetik; a fogalom maga a philoso- 
pháló’ hozzájárulása nélkül, dialecticai mozgását esz- 
közölheti − mit nyerünk általa? A gondolat-egy- 
ség és üresség mindig csak   gondolat - egység és 
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üresség marad, és soha sem változik át létté, akár- 
mint hányjuk, vessük és forgassuk a dolgot. 

S így végre világos, hogy sem a rationalismus? 
sem az empirismus magában hiánytalan, minden- 
oldalú s teljes philosophiát nem alkothat, sőt mind- 
kettő elkülönözve egymástól, múlhatlanul nihilis- 
musba enyésznek; mert szellemünk, oszthatatlan 
munkásságában összehangzó egység lévén, minden 
oldalú s teljes ismeretre csak összes ismeret-tehet- 
ségeink’ összeegyező munkássága által juthatunk. 
A philosophiának feladatja tehát, ezen álláspontról 
tekintve, e két rendszer’ a szerinti egyeztetése, hogy 
az egyes az egyetemivel, a különféleség az egység- 
gel, a valóság a törvényszerűséggel öszhangzó egy- 
séggé olvadjon. 

II. 

SENSUALISMUS. 

Ezen rendszer nem más tiszta empirismusnál, 
ennek legalsóbb lépcsőjén, legközvetetlenb formájá- 
ban. Elve a közönséges életben következendő, ál- 
talam már többször érintett nézetben jelelkezik: 
csak az, a mit hallok, látok, érzek, röviden: a 
mit érzékeimmel észreveszek, igaz, minden egyéb 
üres képzelődés. Szerinte tehát érzéki létnél más 
nem létezhetik; s mert az érzékek alatt közönsé- 
gesen csak a külső érzékek értetnek, nem más 
mint testi.    A Sensualismus azért elméletileg min- 

 



     141  

dig materialismus, gyakorlatilag eudaemonismus 
(boldogságtan), tehát tiszta érzéki philosophia, melly 
azon psychologiai tévelygésen alapszik, hogy min- 
den ismereteink egyedül a tárgyaknak érzékeinkre 
való behatásai által képeztetnek s szellemünk pusz- 
tán szenvedő fogékonyság. 

ΙII. 

LOGICAI  RATIONALISMUS. 

A logicai rationalismus, vagy az értelem’ philo- 
sophiájának elve: egyedül az igaz’ mi bebizonyít- 
ható. Az értelem’ philosophiája tehát a megmu- 
tatás’ mindenhatóságán alapul, sőt általa alkot- 
tatik; vagy inkább ez alaptévedése; mert az értelem 
az igazságnak nem eredeti, közvetetlen kútfeje, 
mint az érzékiség vagy ész, hanem csak közvetett. 
Egész munkássága ennélfogva fogalom-alakításban s 
ítélésben állj de az érzékiségtől és észtől elszakadva, 
sem ismeret-tárgygyal, sem formával nem bírhat, 
mert az értelem az észtől kapott ismeret’ formáit az 
érzékektől nyert ismeret’anyagára csak alkalmazza. 
Ha tehát ezen, magában üres tehetség ismeretünk’ 
egyedüli kútfejévé tétetik; nem nyerhetünk mást 
puszta gondolat-formáknál, a határozatok, osztá- 
lyozások’ s bizonyítások’ száraz vázánál, minden 
élet, hús, vér s szellem nélkül. Elve tehát minden 
alanyi rendszerekéi közöl a legügyefogyottabb ‘ leg- 
üresebb. 
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IV. 

REFLEXIÓI  PHILOSOPHIA. 

A sensualismus az érzékiségből ered, s azért 
van ismeretanyaga, de szorosan véve nem tudja azt 
magyarázni, mert ahhoz gondolkodás szükséges, 
mellyel csak az értelem bír; az értelemnek el- 
lenben volna ítéletereje s tehetsége, de ismeret- 
anyaga nincs, minek, magyarázatára használhat- 
ná: s így örömest egymás’ fogyatkozásai’ kipótlá- 
sára egyesülnek. Ez a reflexiói philosophia. Elve: 
nem csak az igaz, mi érzékeink által észrevehető, 
hanem az is, mit az észrevételből származtatha- 
tunk, vagy mit bebizonyítani lehet. Köre ezen phi- 
losophiának a tapasztalási világ, mert ez érzékeink’ 
tárgya, s tovább magyarázata nem is terjedhet, 
ámbár e szűk körben tagadhatlanul sok bizonyos- 
sággal bír; tárgyai t. i. szemlélhetők lévén, ér- 
zékkel és értelemmel felfoghatók s megítélhetők, 
ennél fogva a reflexiói philosophia tudásra emel- 
kedik: de elválva az ész’ magasabb tehetségétől, az 
érzéki világ’ mélyebb, tapasztaláson túli okaiba 
nem képes hatni, erkölcsi s vallási követeléseinket 
ki nem elégítheti, s így, mint kútfejeiben hiányos, 
az egyoldalú rendszerekhez tartozik. 

V. 
ÉRZEMÉNYI    PHILOSOPHIA. 

A reflexiói philosophia nem emelkedik az érzé- 
kin s végesen túl,  s ennélfogva ki nem elégítheti 
 



         143 

a kedély’ magasabb követeléseit; a hivő szív azért az 
érzeményhez folyamodik, melly a fogalom’ közbenjá- 
rásától függetlenül jeleli ki a hit’ eredeti megyőződé- 
seit, lemondván minden ismeretről és tudásról, s meg- 
elégedvén az öntudat’ s lelkiismeret’ közvetetlen tanú- 
ságával.  Ezen nézet a reflexiói philosophiával szem- 
köztt, kétség kívül helyes és igaz; mert ismeret-tehetsé- 
günk nem puszta érzék és értelem, hanem ész is, s mint 
ollyan  általános eszmékkel bír, miket a közvetetlen 
érzemény kijelel,   belsőnkben irántoki  meggyőző- 
dést szülvén, s energiájával az érzéki tárgyak’ szem- 
lélhetőségét némileg kipótolván; de mind a mellett 
szintolly tagadhatlan,  hogy philosophiát pusztán az 
érzemény re állapítani nem lehet, mivel ez nem ere- 
deti  ismeretkútfő,   tehát  tárgyilagos  igazsággal 
sem bírhat. Az érzemény t. i. eszméletünk által csak 
azt jeleli ki,  mi bennünk van vagy  történik, tehát 
vagy   lelkünk’   közvetetlen   meggyőződéseit,   vagy 
èszrevevèsi, gondolkodási és akarati munkásságát, 
azt előzve, kisérve vagy kötve, s èz utolsó eset- 
ben szintúgy tévelyeghet mint Ítéletünk, vagy aka- 
ratunk; sőt ha az értelem’ szövétnekével fel nem vi- 
lágosíttatik, minden előítéletek? elfogadására igen is 
hajlandó.   A szemlelődőnek tehát, ki philosophiáját 
tárgyilagosan meg akarja alapítani, túl az érzeményen, 
mint pusztán közvetett igazságkútfőn, az ész’ közvetet- 
len tárgyilagos igazsággal bíró tehetségéhez kell fo- 
lyamodnia, s felőle  szellemünk’ eredeti  meggyő- 
ződéseit lélektani úton kifejtenie. Érzé ezt maga JA- 
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COBI is, az érzemény-philosophia’ lelkes terjesztője, 
minél fogva utóbb, előbbi nézetétől eltérve, az ér- 
zemény helyett az észt nyilatkoztatta ki meggyőző- 
désink’ közvetlen kútfejének. 

VI. 

ESZMÉNYI  RAT1QNALISMUS,  vagy  MYSTICAI 
SZEMLÉLŐDÉS. 

Találtattak végre bölcselkedők, kik philoso- 
phiai nézetöket csupán az észből − elválva a 
többi tehetségektől − törekvének kifejteni. Ezen 
elkülönzésben az ész mással nem bír, mint érzékfelet- 
ti, általános eszmékkel, mikről, mivel az érzéknek 
és fogalomnak alá nem vethetők, tudás lehetetlen. 
A theosophusok és látnokok azonban minden időben 
érzékfeletti szemlélési tehetséggel kérkedtek, mi 
által, mysticai ábrándokba merülve, az isten’ létét 
közvetetlenül szemlélhetni állíták, p. az újplatoni- 
cusok, a középtor’ mysticusai, BÖHME JAKAB S 
többek, kikhez némi különbséggel SCHELLINGet és 
HEGELt is számíthatjuk; mert mindkettőnek philo- 
sophiája általános tudást tanít, nem csak a szem- 
lélhetőről, hanem az érzékfelettiről, sőt az általá- 
nosról is. Ezen tudást SCHELLINGnél, mint már 
érintem, észbeli szemlélés eszközli, HEGELnél pe- 
dig a fogalom’ dialecticai mozgása, melly a valót 
összetes létében teremti. Eszünk azonban nem a lá- 
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tás vagy szemlélés’ tehetsége, hanem az eszméké, s 
szellemünk’ minden elméleti munkássága gondolko- 
dás vagy képzelődés lévén, ha SCHELLING és HE- 
GEL feltevései valódi s létező munkásságok, az el- 
ső a képzelődésnél − melly a költés’ körébe tarto- 
zik − más nem lehet; a második pedig igazán lo- 
gical gondolkodás, azon különbséggel, hogy annak 
helytelenül, alkotó erő tulajdoníttatik: mert istenről 
s öröklétről valóságos ismeretet és tudást − az ér- 
zékfeletti, észrevevésnek áltáljában alávethető nem 
lévén − semmikép sem lehet szerezni. Hogy pe- 
dig korlátolt emberi ismeretünket általánosra nem 
emelhetjük, már a módszerek’ fejtegetésénél meg- 
mutattam. A logical rationalismust és mysticai szem- 
lélődést tehát, a határait ismerő s azokban szeré- 
nyen megnyugvó józan ész, mint a philosophiai 
gőg s ábrándozás’ képtelen szülötteit, egyformán 
megveti. 

Mind ezeknél fogva itt az alanyi rendszerek’ 
végén, úgy hiszem, azon vég eredmény tűnik ki: 
hogy egyes tehetségekre, vagy azoknak egyoldalú 
Összetételeikre, helyes philosophiai rendszert ala- 
pítani nem lehet, s ez egyedül összes tehetségeink’ 
munkásságából a szerint keletkezhetik, ha minden 
tehetségünk, egy részről saját körében, öntörvényei- 
vel összeegyezőleg munkás, másról pedig többi te- 
hetségeink’ munkásságával összeegyezik s harmóniás 
egészet képez. Illy, lényünk’ minden elméleti te- 
hetségei’  összeegyező munkásságával keletkező  ala- 
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nyi rendszert KRUGgal synthetismusnak nevezhe- 
tünk.     S ím átmehetnénk  a gyakorlati rendszerek 
fejtegetésére,   ha tervem szerint  az alanyi elveket 
végre   még a philosophia’  históriája   által fel   nem 
kellene világosítnom. 

Hogy valaki philosophiai nézetét pusztán egy 
tehetségre alapítsa, nem olly könnyen történhető, 
ezt csak főleg egyik vagy másik tehetséggel lehet 
próbálni. Leggyakrabban a philosophálók az egye- 
sült érzék és értelem-, vagy ész és érzeményből in- 
dulnak ki, mivel érzéti és eszes természetünk’ ellen- 
tétele, a monismushoz való hajlásúnknál fogva, a 
való- vagy eszményi világnézet’ szerkesztésére kész- 
tet. Ezen ellentétel p. o. már PLATO és ARISTOTE- 
LES köztt látható. Az első, szellemének eszményi 
irányához képest az ész’ felsőbb rendű ismeretét, 
tál a fogalmakon, az eszmékben keresé; midőn az 
utóbbi minden tudásunkat a catecoriák’ losicai for- 
máiba akará szorítani. Így PLATO az ábrándozó my- 
stical philosophiának lön alapítója, ARISTOTELES a 
logicai módszeré. A közéjekor’ scholasticai philo- 
sophíája ez utóbbit’köveié, mert egész bölcselke- 
dése főleg a philosophiának a theologiára alkalmazá- 
sában állott, mire logicai módszerét igen jól hasz- 
nalhatá. De utóbb is, midőn a philosophia a keresz- 
tény dogmatica’ bilincseiből kiszabadult, s szaba- 
dabb gondolkodás kezde terjedni; a félszeg logicai 
értelem’ uralkodása egészen meg nem szűnt. A CAR- 
TESIUStól létre hozott s SPINOZA által használt úgy- 
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nevezett  mathematical   módszer   t. i.   nem más   a 
logicai megmutatás’ módjánál, melly utóbb WOLF- 
lól teljes bevégzését nyeré.   Általa úgyszólván egy 
új scholasticismus kerekedék fel, a mennyiben t. i. 
az egész emberi ismeret a határozat’, bebizonyítás’ 
s osztályozás’ logicai formáiba szoríttatott, az egész 
pliilosophia a megmutatástól függővé tétetett s üres 
formalismussá s logicai formák’ csontvázává törpült. 
KANT vala az, ki itt is lélektani úton haladó criticáival 
a dogmatismust − melly épen a logicai értelem’ elvé- 
re alapuló tanítmány − megrendíté, az ismeretnek az 
értelem mellett az észben egy felsőbb, eredeti kút- 
főt mutatván ki.    De ezen criticismus munkáját be 
nem végzé.     KANT a helyett, hogy az ész’ előleges 
igazságait   lélektani   úton,    eszméletünk’   tetteiből 
hozta volna  le, megállapításokra   úgy nevezett  ta- 
pasztalás feletti (transcendentalis)   megmutatásokkal 
élt, akaratlanul s önmagával ellenkezésben,  kora’ s 
nemzete’ előítéletinek némileg hódolván.   Annál fé- 
nyesebb   JACOBI’ érdeme,    ki az ész’  közvetetlen 
igazságait a reflexió’ bilincseitől megszabadítván, az 
eszményi rationalismus’ elvét világosan s energiával 
kijelelé, ámbár azt tudományosan még nem vala ké- 
pes megállapítani.     Ε tekintetben FRIESé a dicső- 
ség,   mert a mi   JACOBInál  csak dús és mély ke- 
dély’ ömledezése volt, azt ő lélektanilag magából az 
észből hozá le, a németek köztt legtökéletesben az 
érzékiség,   értelem  és  ész, tudás és hit, fogalom, 
érzemény  és  eszme’ viszonyait és határait magából 
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az emberi szellem’ törvényeiből fejtvén ki, s így 
minden  egyes tehetségük’ jogait biztosítva, a nél- 
kül hogy a többieket sértetnének. Azonban Német- 
országban ezen lélektani úton fejlődő criticismus 
csak akkor jöhet teljes divatba, ha elébb azon tul- 
ságok ki lesznek merítve, mellyekre részint KANT’ 
tapasztalás feletti idealismusa ada alkalmat, s mik a 
német philosophusok’ legzajongóbb részét az eszmé- 
nyi rationalismus’ minden képtelenségeibe buktat- 
ták, mint ezt utóbb a legújabb német philosophia’ 
történeti rajzában bővebben megmagyarázandjuk. 

M Á S O D I K    F E J E Z E T .  

GYAKORLATI   RENDSZEREK. 

Elméleti munkásságunknak célja, mint már 
többször mondám, az ismeret s annak igazsága. 
Ezt, mint látók, tárgyilagosan meghatározni nem 
vagyunk képesek, mivel képzetink’ összeegyezését 
a tárgyakkal, az ismereten kívül meg nem vizsgál- 
hatjuk; mi oknál fogva, csak alanyi igazság’ cri te - 
riumával bírunk, t. i. képzelinknek elméleti és gya- 
korlati tehetségeink’ törvényeiveli összeegyezésök’ 
bebizonyodásával. Elméleti tekintetben ennél fog 
va tárgyilagos és alanyi rendszerek léteznek; ellen - 
ben minden gyakorlati philosophia s rendszer, ter- 
mészeténél fogva, csupán alanyi természetű, mert 
cselekvési munkásságunk egyenesen s közvetetlenül 
belsőnkből ered,    vagy inkább ezen különbség  és 
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ellentét itt; elenyészik, mivel e körben nem az igaz- 
ság’ viszonyai s ismeretmódjai vétetnek kérdőbe, ha- 
nem a tetté és jóé, mik mint bel munkásságunk’ 
eredményei, egyenesen csak akaratunk’ szándékaira 
s ennél fogva ennek törvényeire, és céljaira vitet- 
hetnek. 

Az ember − mint többször mondám − ere- 
deti munkásságában összehangzó egység, s benne 
gyakorlatilag is szint azon tehetségek munkálódnak, 
mellyek elméletileg, tehát az érzékiség és ész, csak- 
hogy cselekvési irányban, tehát nem gondolva 
az igazat, hanem tettleg a jót vagy a jólétet való- 
sítva. Ezen külön körben az érzékiség mint ösztön, 
vágy és szenvedély mutatkozik, eszes természetünk 
mint akarat, lelkiismeret és gyakorlati ész. 

Azon ellentét pedig, melly elméletileg érzékisé- 
günk s eszünk köztt mutatkozik, itt is újra elékerül. 
Érzéki természetünk szükségkép óhajtja a kéjt s ir- 
tózik a fájdalomtól; az önfentartás ösztöne mun- 
kás bennünk, s ennek segédje az önszeretet. Min- 
den érzéki munkásságunk’ célja ennél fogva a jó ér- 
zéki alakban y tehát minden a mi kéjt, éldeletet vagy 
hasznot ígér, szóval a jólét, vagy általános eszme’ 
formájában gondolva: a boldogság. Ellenben eszünk 
s lelkiismeretünk’ törvényei szerint az erkölcsi jót 
valósítni köteleztetünk, általános, semmi kivételt 
nem szenvedő parancsok által. Ez tehát minden 
munkásságunk’ fő célja, me Ilynek a többiek össze- 
ütközés’ esetében   alá   vannak   rendelve,   s  minek 
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előmozdítására bennünk a kegyesség’, hasonszenv és 
szeretet’ érzeményei munkásak. 

Minden dolognak két vége levén s egy közepe, 
s így a nézetek is ellenkező szélsőségekre s közép 
útra ágazván el,’ gyakorlati munkásságunk’ előadott 
formájából szükségkép − a fél színeket és árnyék- 
latokat ide nem számlálván − három fő rendszer 
keletkezik, hét monisticai, miknek neveit COUSIN’ 
példája szerint a régi görög philosophiától kölcsö- 
nözzük: az epicurismus, melly kirekesztőleg egye- 
dül a boldogságot tűzi ki célunkul a stoicismus, 
melly törvényes munkásságunkat egyedül az erköl- 
csi jónak valósítására szorítja, s végre a socralismus 
*), melly mindkét céljainkat egyesítve, rendelteté- 

 
*)Cousin csak a két elébbi rendszert nevezi meg, a socra 

tismus nevezetet én merem. S ím’ felriadok örömöm- 
ben, hogy literatúránk’ legújabb követelései’ értelmé- 
ben is eredetinek nevezhetem magamat, mi alatt nem 
értünk   hevesebbet,    mint   egészen újat s eddig még 
fen nem lévőt! Nem tudatlanságon alapúl-e ebbeli kö- 
vetelésünk? ez nem ide való kérdés. Részemről leg- 
alább ezen eredetiségre csak kénytelenségből vetemed- 
tem. Az epicurismusra megvan az eudaemonismus’ sza- 
va; de ez a stoicismussal nem hason analogiájú, s ha a 
socratismus helyett az ethicismust használom, szin’· 
ezen nehézség fordul elő, nem tekintvén hogy szint- 
olly szokatlan. Nem vala tehát más menekvésem mint 
közép rendszeremet az epicurismus és stoicismus analó- 
giája szerint socratismusnak neveznem, mert elve csak 
ugyan Socrates’ tanítmányával teljesen összeegyezik, 
az időre, bírálóim’ szemességére s tudományom’ gya- 
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sünket a boldogság’ s erény’ egyesületében lenni ál- 
lítja, de úgy hogy összeütközés’ esetében jólét utá- 
ni törekvésünk az erkölcsi törvényeknek alá ren- 
deltessék. Vizsgáljuk meg ezen rendszereket köze- 
lebbről. 

I. 
EPICURISMUS. 

Tanítmánya szerint gyakorlati munkásságunk’ 
törvényessége, mint mondám, egyedül érzékiségünk’ 
törvényei és céljai által határoztatik; jó tehát egye- 
dül az, mi kéjt, hasznot, szóval jólétet okoz; az 
önszeretet cselekvésink’ legmélyebb ösztöne; er - 
kölcsiség s erény pedig üres hangok, miket a po- 
litica, a nevelés’ segítségével, belénk olta; mert 
társaságban is a közös haszon s jólétünkre való te- 
kintés azon rugók, miktől vezettetünk, mik szer- 
ződésink’ alapjai s minden viszonyainkat létesítik. 

Minekelőtte az epicurismus’ criticájára átmen- 
nék, ezen gyakorlati nézet’ külön árnyéklatit kell 
kitüntetnem. Legalsóbb neme a hedonismus, melly 
csak testi kéjt ismer, s cselekedésinket merő önzés- 
ből eredteti. Magasabb fokra emelkedünk, ha a szel- 
lemi kéjt jólétünk’ egyik elemévé teszszük, s leg- 
magasabbra, ha az erkölcsit, melly az erény’ gya- 
korlatából ered. Itt már az átmenet a socratismushoz 
látható,   sőt az eudaemonismus  ezen nemesebb ár- 

 
rapodásái’a hízván: nem létezik-e rá más, már hasz- 
nált kitétel, s így nem származik-e forcirozott erede- 
tiségem is puszta tudatlanságból?!! 
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nyéklata, már annak némelly elemeit magába fog- 
lalja; erkölcsi gyönyör szeretet nélkül nem lévén 
gondolható, ámbár e cselekvésmód kétségkívül 
még az epicurismus’ körében forog, mivel pusztán 
gyönvör által határozott erkölcsi tett, alapjában még 
is csak gyönyör-vadászás, tehát kútfejére s hatá- 
rozó okaira nézve, nem  tiszta erkölcsiség. 

Criticáját illetőleg, mindenek előtt meg kell is- 
mernem, hogy az epicurismus egy oldalról termé- 
szetünk’ hajlamaira támaszkodik, tehát e részrő 
helyes. Érzékiségünk’ törvényei és célja igen is tör- 
vényszerű munkásságunk’ egyik fele; de itt az a 
kérdés: teljes és egyetlen-e ezen munkásság, hogy 
összes cselekvésünknek ezen törvényeket és célokat 
lehessen szabályul kitűzni? Az epicurismus ezt igen 
is állítja, tagadván az ész és lelkiismeret’ magasabb, 
erkölcsi törvényeit s célját, azokat a nevelés által 
belénk oltott üres képzelgések’ sorába utasítván. 
Szükségtelen itt ezen körben forgó, és semmit nem 
bizonyító állítást újólag cáfolgatnom; csak azt kér- 
dezem: milly közvetetlen alapon nyugszanak érzé- 
kiségünk’ törvényei és célja? Az eszméleten úgy-e? 
S ím ‘ szintezen nyugszanak eszünk s lelkiismeretünk’ 
törvényei és céljai is; s így, ha az epicurismus az ész’ 
törvényeit és célját tudja, önmaga alapját dönti fel, 
önmagát semmisíti meg. Vagy tán az erkölcsi jót, 
a kötelességet s jogot lehetne az érzékiségből szár- 
maztatni? Ez lehetetlen, mert egy tehetség a másik’ 
munkásságát nem  pótolhatja ki. Érzékiségünk szük- 
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ségkép jóiét után vágyakozik; erkölcsileg pedig sza- 
badon az erényt valósítjuk; első esetben vezetőnk 
az önzés, másodikban a szeretet; munkásságunk’ e 
két nemei tehát kútfőre, célra, törvényeire és rug- 
óira nézve egymástól különböznek. 

Az epicurismus is tehát, mint minden monisti- 
cai rendszer, egyoldalú, s ennél fogva célja’ való- 
sítására is elégtelen. Miben áll p. o. az emberi bol- 
dogság? Magunk kívül létezik-e az, vagy belsőnk- 
ben? Magunkban kétség kívül, de egyszersmind 
külső okozatok’ következménye. Hogy magunkat 
boldogoknak mondhassuk, életünket sanyarúság és ön- 
kény ellen kell biztosítanunk, erre tehát szerencsés 
külső viszonyok szükségesek; de viszont testi lelki 
épség is, hogy helyzetünk’ szerencsés körülményit, 
a természet’ s társasági élet’ örömeit éldelhessük; 
s ha mind ezt fentartani, sőt gyarapítni szándékunk, 
egyszersmind minden lelki és testi ereinket tökéle- 
tesítnünk kell; mivel csak így nyerhetjük a lehető 
legnagyobb képességet a természet s rosz indulatú 
emberek’ ellenséges hatásai’ megakadályozására, s a 
legnagyobb, minden oldalú s nemű éldeletre, sőt ez 
utón jótékony s közhasznú munkásságunkkal le is kö- 
telezzük polgártársainkat a szeretet’ kötelességei’ tel- 
jesítésére, tehát jólétünk’ közös előmozdítására. De 
ez mind még nem elég. Az ember csak belsőleg − 
gondolkodásában s akaratjára nézve − igazán sza- 
bad, külsőleg pedig a sorsnak is alá van vetve, mi- 
szerint boldogságunkat  illető   vágyaink’   s kívánsá- 
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gaink’ teljesítése nem függ egyedül akaratunktól, 
hanem száz történetes dolgok’ összetalálkozásától − 
a szerencsétől, s így, ha min magunkat szerencsét- 
lenné nem akarjuk tenni, önuralkodással s lemon- 
dási szellemmel kell bírnunk, hogy a sors’ elkerül - 
hetetlen csapásait férfiasan tűrjük, s füstbe ment re- 
ményeinket ne sirassuk, hanem azzal elégedjünk meg, 
mit a sors elérnünk s éldelnünk enged. így ha kí- 
vánságunk szerint nem boldogíthatjuk is magunkat, 
legalább boldogtalanságunkat nem eszközölendjük. 
De lássuk: teljesíti-e az epicurismus a jólét’ ezen 
feltételeit? Az érzékiség magára hagyva, ész által 
nem korlátolva, szertelen vágyaival szükségkép ön- 
ző gyönyörvadászattá, féketlen kéjéldeletté fajúl; 
mert tökéletesülhetési hajlamunk szerint minden vá- 
gyaink természetüknél fogva végtelenre terjednek, 
s így végtelen boldogság után is sóvárgunk, bol- 
dogság után, mellynek ne legyen semmi hía, soha 
ne szakadjon vége. Ha fontolóra nem veszszük is, 
mikép illy szertelen sóvárgás’ kielégítése egyoldal- 
ról polgártársaink’ jogai’ rövidsége nélkül nem gon- 
dolható; úgy másról kétséget nem szenvedhet, 
hogy célját, a valódi jólétet nem érheti el. Mert 
minél szertelenebb jólét s éldelet után törekszünk, s 
minél féktelenebbül éldelünk, annál inkább szapo- 
rodnak s terjednek vágyaink és szükségeink, midőn 
szerencsétlenségünkre szintazon időben erőnk, él- 
delet-tehetségűnk s pénzünk kielégítésökre s éldel- 
hetésre fogy; s így − számba sem véve, hogy eb- 
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béli kívánságaink’ beteljesedése inkább a szerencsé- 
től, mint akaratunktól függ − végre kifogyott erő- 
vel, pénzzel s éldelet-tehetséggel, tenger kívánság- 
gal s szükséggel állunk szemköztt, mik, a vadászott 
boldogság helyett, egyenesen az elégedetlenség, élet- 
csömör’ karjaiba vezetnek. De a társaság’ boldog- 
sága sem állhat meg illy gyakorlati philosophia mel- 
lett. Küzdés, harc, minden élet, s ha valamelly 
nemzet’ egyedei magokat az egésznek alá nem tud- 
jak rendelni, ha minduntalan csak Önkény ok et s 
hasznokat vadászszák, mások’ jogai’ sértésével: ágy 
együttlétük s szövetségök nem jólét’, hanem boldog- 
talanság’ magvát rejti magában; s ha ezen önzéstől 
megtelt társaság’ polgárai azután közös célokért fér- 
fiasan vérzeni és halni nem tudnak, a népek’ súrló- 
dásában függetlenül fenn sem tarthatják magokat, s 
elébb utóbb meghódíttatván, önkény’ járma alá ke- 
rülnek, sajnálkozást is alig érdemelve. 

II. 

STOICISMUS. 

Ezen rendszer kizárólag a gyakorlati ész és 
lelkiismeret’ philosophiája, minélfogva érzékiségünk’ 
törvényeit és célját nem méltatva, egyedül erkölcsi 
törvényeket és célokat ismer. A boldogság szerinte 
nem célja rendeltetésünknek, hanem csak az erény; 
a fájdalom nem rósz, hanem egyedül a vetek; az 
erényes ember pedig mindig és szükségkép boldog, 
s erre a  bölcseség ad útmutatást. 
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Végső túlsága ezen nézetnek a cynismus, melly, 

mint a stoicismus, a legfőbb jónak az erényt tartja 
ugyan, de ennek lényét szabad, a külvilágtól füg- 
getlen nélkülözésben helyezi. 

Ha a stoicismus’ állításait fontolóra veszszük, 
tagadni egy oldalról nem lehet, mikép részint ter- 
mészetünkben − még pedig annak legmagasabb 
tehetségein − alapszanak, tehát igazak és kötelezők· 
Az erény igen is a legfőbb jó, mert erkölcsi célunk 
a legmagasabb; boldogsági vágyunk ennek alá van 
rendelve, mint az érzéki ösztönök az erkölcs’ tör- 
vényeinek áltáljában; mert kéj s haszon, szóval jó- 
lét után, csak akkor törekszünk törvényesen, ha 
ebbeli cselekvésünk kötelességeinkkel s polgártársa- 
ink’ jogaikkal nem ellenkezik. De más oldalról ab- 
ban a stoicismus csalatkozik, hogy az erényt − 
érzéki természetünket nem méltatva − egyetlen cé- 
lunknak lenni állítja; mert· a boldogság is az, bár 
alárendelt. Hibáz továbbá, ha a fajdalmát rosznak, 
a kéjt jónak lenni tagadja, s végre hogy a boldog - 
ságot az erénynyel szükségkép összeköti, arra a böl- 
cseségen kívül más utat nem ismer. Mert a bolcse- 
ség’ célja egyedül az erényes élet; boldogságra pe- 
dig azonkívül még sok külső és belső körülmények 
es tulajdonok szükségesek, mikre nem a bölcseség, 
hanem egyedül az okosság (Klugheit) adhat útmuta- 
tást, sőt szigorúan véve az sem egészen; t. i. a sors’ 
hatalma akaratunknak nem hódolván, külső körül- 
ményink’ gyarapodása s jólétünket  feltételező  testi 
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lelki áílapotjaink részint nem magunktól, hanem a 
szerencsétől függnek: s így végre a bölcseség in- 
kább óvó eszköz, hogy magunkat szerencsétlenné 
ne tegyük, magunk okoztunk rosszakat ne szenved- 
jünk, s azokat, miket a bal sors hibánk nélkül ránk 
ró, nyugodtabb lélekkel tűrjük. A bölcs’ bármi 
szilárd akaratának is nem lehet azon varázs hatalma, 
hogy a fájdalmat megsemmisítse s magát (mint ezt 
a stoicus CICERO Atilius Regulusról állítja) kínok 
köztt is boldognak érezhesse; mert ámbár lényünk 
egy magában összehangzó egész: érzéki és erkölcsi 
természetünk mind a mellett külön tehetségen ala- 
púi, s így mindkettőnek munkássága egymástól füg- 
getlen lévén, a jólét sem lehet az erénynek szük- 
ségképeni következése. Míg tehát az ember ember 
marad, azaz érzéki természetét megtartja, tekintet- 
tel kell lennie ebbeli törvényeire és céljaira is. A 
stoicismus tehát, minden fellengő erkölcsisége mel- 
lett, egyoldalú rendszer, s még nagyobb mérték- 
ben a cynismus. Önuralkodás, lemondási szellem 
igen is szükséges az életben, nem csak erkölcsiség- 
re, hanem boldogságra is; annyiban tehát ezen 
nézet helyes; de az erkölcsiség nem kívánja hogy 
magunkat nélkülözések által szükségtelenül sanyar- 
gassuk, sőt érzéki természetünk ezt egyenesen tilt- 
ja, mi azonkívül azon túlságban, mint ez a régi 
cynicusoktól gyakoroltatott, az illedelemmel, sőt 
emberi méltósággal is ellenkezik. 

Mind    ezen    egyoldalú    túlságok   mellett   azonban 
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tagadni nem lehet, mikép a stoicismus, sőt a cy- 
nismus is, magas, férfias, fellengő erkölcsiségtől 
átihletett, rendszerek, mikhez magasabb lelkek min- 
dig némi rokonszenvvel szítanak, s mik a régi vi- 
lág’ magas lelkületű bölcseit s hőseit képezni segí- 
tek. Minden emberi méltóság, minden erkölcsiség, 
akaratunknak önuralkodása, s érzéki vágyaink s kül- 
ső történetes helyzetünköni felsősége által határoz- 
tatik; s ezen uralkodást, s akaratunk’ felsőbbségét 
a stoicismus, sőt a cynismus is élénken tünteti ki; 
a stoicus bölcs önmagának elég, a cynicus az egész 
világot nélkülözheti. Illy igazán hősi szellemet bé- 
kében, a mindennapi élet’ prosai foglalkodásai köztt, 
nélkülözhetőnek vélek; de jöhet a kísértés’ órája, 
hol a nemzetnek, az élet’ legfőbb javaiért, igazság- 
talan hatalom ellen, életre halálra küzdenie kell, vagy 
annak martalékul esik; s ez óra próbálja meg életelvei’ 
helyességét. Ha akkor is a fájdalom a legfőbb rósz, 
mellytől mindenek felett irtózik, s a hazát s független- 
ségét felébb nem becsüli életénél; legszerencsétlenebb 
esetben neve eltűnhetik az élő nemzetek’ sorából: mi- 
dőn enyésztét bizonyosan csak stoicus, fájdalom- 
tól s haláltól nem irtózó, sőt a sorssal is bátran 
szembe szálló szellem, tarthatja fel. 

III. 

SOCRATISMUS. 

Az emberben az érzékiség és ész gyakorlati tekin- 
tetben is összehangzó egységgé olvadnak össze,  ha 
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törvényszerűen munkálkodnak, s ím ezen összeegyező 
munkásságra alapítja a socratismus dualisticai rend- 
szerét. Tőle az érzékiség’ törvényei és célja, 
mint anyagi természetünktől, elválhatlanok, el- 
ismertetnek, helyben hagyja jólét utáni törekvé- 
sünket, a fájdalmat rosznak, a kéjt, gyönyört, 
mindent a mi boldogít, érzékileg jónak vallja: de 
más oldalról elismeri az ész’ és lelkiismeret’ követe- 
léseit is, tehát erkölcsi célunkat s az erény’ törvényeit, 
még pedig mint felsőbbeket, mert valósításokra ál- 
talános parancsok által köteleztetünk. Kéj s jólét 
utáni törekvésünket tehát csak annyiban tartja tör- 
vényszerűnek, a mennyiben eszünk’ s lelkiismeretünk’ 
törvényeivel összeegyeztethető, kötelességeink’ gya- 
korlatával s mások’ jogaival nem ellenkezik, féket- 
len érzéki gyönyörök’ vadászatává s asszonyos pu- 
hasággá nem fajul. Mert a socratismus önuralkodást 
s lemondási szellemet kivan, sorstól kénytetve vagy 
kötelesség-érzésből, s ámbár rendeltetésünk’ való- 
sítására nem csak szellemi és erkölcsi épséget és tö- 
kélyt, hanem testit is kivan, s ennél fogva életka- 
lauzul a bölcseség mellett az okosságot is oldalunk 
mellé rendeli, jóvá hagyván ha külső körülményin- 
ket s hatáskörünket minmagunk’ s polgártársaink 
boldogítására, s nemesítésére lehetség szerint gya- 
rapítjuk s terjeszteni igyekszünk; más oldalról vi- 
szont mérséklést a kívánságban s éldeletben, s elég- 
letet (Genügsamkeit) kíván, a fájdalomtól és ha- 
láltóli való puha  irtózást kárhoztatja, a bátorságot, 
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vagy inkább férfiasságot (virtus) sarkalatos erény- 
nek tartván, melly nélkül szilárd s diadalmas akarat 
nem gondolható, fordíttassék az bár minmagunk’ 

tökéletesítésére, polgártársaink’ céljai’ előmozdítá- 
sára, vagy a nemzet’ világ ügyei’ diadalmára. Mert 
erény, kötelesség s jog csak olt állhatnak fel, hol 
szilárd férfias akarat által támogattatnak, s bátor 
kar védi. Midőn tehát a socratismus e módon gya- 
korlati életphilosophiánkat összes tehetségink’ ösz- 
hangzó törvényszerűségére állapítja, azt hiszi, hogy 
rendeltetésünk’ gyakorlati valósítására minden olda- 
lú, teljes, érzéki és eszes természetünkkel lehetség- 
képen összeegyeztethető útmutatást ad; úgy vélvén, 
hogy a boldogság is egyesekre mint nemzetre néz- 
ve legjobban − a mennyiben t. i. ez tőlünk s nem a 
sorstól függ − csak többi céljainkkali összeegyezés- 
ben elérhető; tehát testi lelki tökéletesülés és er- 
kölcsiség’ útján, mellytől eltérvén, testi épségünket, 
vagyonunkat s lelki nyugalmunkat kockáztatjuk, 
vagy épen a büntető törvény’ széke elébe kerülünk. 
A mennyire ez tőlünk függ, mondám, mert a socra- 
tismus erkölcsi célunkat minden környülmények 
köztt valósíthatónak tartja ugyan, mivel a jó, lényé- 
ben, szándékink’ tisztaságában s akaratunk’ erkölcsi- 
ségében áll, tehát a külső, történetnek alávetett 
sikertől független: de azon igénytől szabadkozik, 
hogy mindenkit kivétel nélkül a boldogság’ paradi- 
csomába vezethet, ez véges, a sorsnak alávetett ter- 
mészetünkkel  ellenkezvén. Ha a socratismus’ tanít- 
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mányait követjük, bizonyosan minmagunkat bol- 
dogtalanná nem fogjuk tenni, sőt boldogságra mél- 
tókká; minhibáink által bűnhődve, érzéki és erkölcsi 
rosszak nem fognak nyomorítani, s a vétkünk nél- 
kül ránk háramlottakat férfias elszántsággal türend- 
jük: s így midőn legfőbb erkölcsi célunk egyáltal- 
tában szabad akaratunk’ hatalmába adatik, az érzé- 
kinek elérésére is, mint hiszszük, legjobb útmutatást 
nyerünk, a mennyire ez t. i. korlátolt, véges s a 
sorsnak alávetett lényektől valósítható. S ím szint 
ezt kell társasági tekintetben is mondanunk. Fonák 
nézet az, melly a nemzet’ egyik vagy másik célját 
kirekesztőleg igyekszik előmozdítani. Tökély, har- 
mónia nélkül, gondolhatatlan. Az erkölcsi cél igen 
is nemzetre nézve is a legfelsőbb, de a mellett a 
többieket el nem szabad hanyaglanunk, mivel egy- 
mással eredetileg össze vannak köttetve, s elszige- 
telve teljes hatással elő nem mozdíthatók. Az anya- 
gi érdekek’ kielégítése terjeszti a vagyonosságot és 
jólétet, a vagyonosság viszont eszköz értelmi műve- 
lődésre, melly nélkül erkölcsi szépség és nemesülés 
nem is gondolható, mert helyes cselekvés-maxi- 
mák csak a felvilágosítás’ útján nyerhetők; az er- 
kölcsiség ellenben viszont követőit a boldogságra 
érdemessé teszi s az értelem’ műveltségét nemesíti. 
Szóval, csak olly nemzet felelhet meg teljesen ren- 
deltetésének, lehet boldog, művelt, erényes, ha- 
talmas, s az emberiség’ dísze, melly összes céljait 
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egymáshozi viszonyaiban   összeegyezőleg  mozdítja 
elő s terjeszti. 

Minden philosophálás’ egyik fő feladata, elmé- 
leti meggyőződéseinknek a gyakorlatiakkal való ösz- 
hangzásba hozása lévén, hogy gondolkodva s cse- 
lekedve, minmagunkkal összeegyezőleg lehessünk 
munkásak; itt azon kérdés kerekedik: melly elmé- 
leti rendszerekkel egyeznek az itt előadott gyakor- 
latiak össze? Az epicurismus kisebb nagyobb mér- 
tékben rokon a materialismus’, naturalismus’és rea- 
lismus’ tárgyilagos, és az empirismus’, Sensualismus’ 
és reflexiói philosophia’ alanyi nézeteikkel; a stoi- 
cismus tárgyilagos tekintetben spiritualismussal, the- 
ismussal s idealismussal, alanyiban pedig a rationalis- 
mussal, érzemény-philosophiával és mysticai szem- 
lélődéssel; a socratismus végre a tárgyilagos dualis- 
mussal, s alanyi tekintetben a synthetismussal. 

A gyakorlati rendszerek’ históriájára menvén 
által, itt mindenek előtt SOCRATEST kell nevez- 
nem, a philosophia’ atyját, ki ezen nevét kivált gya- 
korlati tekintetben érdemlé meg, mert a philoso- 
phiát tárgyilagos, a világ’ okait kutató irányáról, va- 
lóságos közvetetlen tárgyára, az emberre, s kivált 
erkölcsi természetére s kötelességei’ megállapítására 
fordítá. Előtte és utána philosophia soha hozzá 
fogható hatást nem tett, olly dús virágzásra ki nem 
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fejlett, minek oka azonnal   kiviláglik,   ha  (mint   e 
munka’ szerzője)  SOCRATES’ nevezetességeit XENO- 
PHONtól érettebb korunkban olvassuk.   A józan ész’ 
genieje szól itt, egyszerű, kristályvilágosságú nyel- 
ven; semmisem emberibb, érzéki és erkölcsi ter- 
mészetünkkel   összeillőbb, mint e tanítmány.    ‘Illy 
alapra azután bízvást palotákat lehet építeni. SocR-V- 
TES után  a gyakorlati philosophia azonnal ellenke- 
ző szélsőségekre  ágazott szét.    ARISTIPPUS eudae- 
monismusra hajlott, s unokája ARISTIPPUS METRÓ- 
DIDACTUS egész a hedonismusig sülyedt.    Ellenben 
ZENO   a stoicismust,   s ANTISTHENES  a cynismust 
hozák szőnyegre . EPICURUS pedig a tőle elnevezett 
rendszert,   melly időnkben az eudaemonismus’ ér- 
telmében divatoz, ámbár azt alkotója sokkal neme- 
sebb értelemben tanítá,   a szellemi és erkölcsi gyö- 
nyöröket  a testieknél felebbvalóknak állítván, s a 
boldog életet nem egyes éldeletekben, hanem a tes- 
ti és lelki szükségek’ kielégítése  által eszközölt fáj- 
dalmatlanságban (Schmerzlosigkeit) helyezvén.    A 
keresztény vallás’ szelídséget, tűrödelmet s a gond- 
viselésbëni megnyugovást lehelő szelleme, a régiek’ 
férfias, s kivált  a stoicismusnak büszke s független 
lelkületű moráljával nem igen hangzott össze, mi 
oknál fogva az újabb philosophusok’ rendszerei in- 
kább a socratismushoz   hajlanak,   a XVIII. századi 
francia   materialismus   pedig  az  epicurismust,   sőt 
annak legaljasabb nemét, a hedonismust ρ árt fogó Iá, 
mint ezt a Système de la natúre-’on kívül, leginkább 
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LA METTRIE’ munkái, Potsd. 1750/L’ école de la 
volupté, Leyd. 1748. L’homme plante, Potsd. 1748. 
stb, mutatják, mikről RAIMARUS helyesen jegyzé 
meg, hogy tartalmokat tekintve, azokat igazán l’ 
homme béte et plus que bête-nek kellett valla cí- 
mezni. 



Β Ε F EJ EZ É S. 

Ez első könyv’ végén, összes áttekinthetés vé- 
gett, összefoglalom röviden eddigi fejtegetéseim’ 
eredményeit. 

Kezdő literatúrában, mondám, az írónak a tu- 
dományok’ haladásán nem lehet még munkálkodni, 
hanem egyedül azok’ meg állapításán. Ez a philo- 
sophiára nézve nem kis feladat, mert ingatlan lábra 
s egységre még nem lépett. Hogy tehát első lépés^- 
sel hamis útra ne tévedjünk, eleve éretten fontolóra 
kell vennünk é tudomány’ tárgyát, határait, kút- 
fejeit, s bizonyossága’ feltételeit, hogy így fő elve-v 

ire nézve eligazodva, az egy igazi philosophiát el 
ne vétsük, s meghonosíthassuk. Erre pedig a phi- 
losophia’ históriájának tanulmánya elutasíthatatlanul 
szükséges, mert napjainkban a philosophiát újra fel 
nem találhatjuk, hanem annak tárgyát a természet- 
ben vizsgálva, a már eddig fenlévő philosophiákból 
az igazit józan eriticával ki kell szemelnünk. 

Erre   nézve mindenek   előtt a philosophia’ fo- 
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galma s határai iránt kell eligazodnunk, hogy tud- 
hassuk mit kelljen philosophiának tartanunk, mit 
nem, s azután − a szilárd álláspont meg lévén 
nyerve − annak helyes művelése’ módját s elveit 
meghatározhassuk; mire legcélirányosb út, a phi- 
losophia’ históriájának tanúsága szerint is, az eddig 
felállított minden mód- és rendszerek’ összehason- 
lító criticája; mert a részeket − viszonyukban 
egymáshoz − csak az egésznek áttekintete által is- 
merjük meg voltakép. 

Eredményünk ez volt: Az ember mint okos és sza- 
bad lény, rendeltetését csak előre ment belátás s sza- 
bad elhatározás után valósíthatja, s ennélfogva tör- 
vényei s céljai iránt kénytelen szemlélődni, melly 
munkásság’ eredménye a philosophia. Ezen szemlé- 
lődés elutasíthatlan lévén, általa egyszersmind a phi- 
losophia’ tárgya, határai s e tudomány’ ágai változ- 
hatlanúl megállapíttatnak. 

Szintolly változhatlanul határoztatnak meg to- 
vábbá lényünk’ érzéki és eszes természete által a 
philosophia’ módszerei, mik, kútfőre nézve, ta- 
pasztalás- vagy szemlélődésből keletkeznek. Azon- 
ban, mivel lényünk egy magában összehangzó egész, 
ismeretre, tehát philosophiaira is, sem egyedül ta- 
pasztalás, sem csupán szemlélődés által nem tehe- 
tünk szert, hanem arra mindkét eredeti tehetségünk’ 
törvényes, összehangzó munkássága szükséges. 

Ennél fogva egyoldalúlag, természetünk’ bár- 
melly elszigetelt   tehetsége által philosophiai rend- 
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szert nem lehet felállítani. Elméleti, mint gyakor- 
lati tekintetben hamisak tehát a monisticai rendsze- 
rek, igaziak ellenben − akármelly körben s szem- 
pontból tekintve − a dualisticaiak, ha t. i. kettős 
természetünkből összeegyezőleg, törvényesen van- 
nak  származtatva. 

Az igazságot pedig áltáljában tárgyilagosan 
meghatározni nem lehet, mivel tehetségeinkből ki 
nem léphetünk hogy más s idegen ismeretmódok 
által képzeteinknek a tárgjakkali összeegyezeset 
vagy nem egyezését meghatározhassuk. Az igazság 
próbaköve tehát fogalmink’ s ítéletünk’ összeegye- 
zése ismeret-tehetségünk’ eredeti törvényeivel, mi- 
nél fogva minden igazi rendszer, s így minden phi− 
losophia is lényegesen alanyi természetű. Hogy a 
törvényesen képzelt fogalom tárgyilagos igazsággal 
bír, e felett minmagunk s eredeti tehetségeink’ igaz- 
sága iránti hitünk biztosít, máskép − tárgyilagos 
igazságnál más nem létezvén − az igazságtól egé- 
szen el volnánk zárva. 

Tehetségeink köztt mind a mellett különbséget 
kell tennünk. Eredeti s közvetetlen igazsággal· csak 
az érzék bír s eszünk’ előleges fogalmai és eszmei. 
Igazságuk iránt, a világ’ kezdetétől fogva, ép eszű 
ember soha sem is kétkedett. Ellenben az értelem 
s ebből keletkező ítéleteink, szabad, az önkénynek 
alávetett munkásságunkból származván, egyedül az 
észre ve vésből, előleges fogalmakból vagy eszmék- 
ből merített, tehát közvetett. igazságban részesül- 
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hetnek, csak akkor nincsenek a csalódásnak alávet- 
ve, ha azokat adott esetekre helyesen alkalmazzuk, 
tehát midőn törvényszerűek, azaz eredeti törvénye- 
inkkel összeegyeznek. 

Kettős természetünk’ ezen törvényes munkássá- 
gából szükségkép két különböző, de mindkét rész- 
ről törvényszerű, világnézet, keletkezik: az érzéki- 
ség’ valóságos világnézete s az ész’ eszményije. Az 
elsőnek tárgyai érzéki dolgok, tehát szemlélne tő- 
séggel birok, s ezen ismeret’ neme tudásnak nevez- 
tetik; a második a tünemények’ belső, a tapasztalá- 
son túl lévő okaikat illeti, s ennél fogva szemlélhe- 
tőséggel nem bírhat, de belső bizodalommal, mely- 
lyet érzeményünk gerjeszt. Ezen eszményi ismeret- 
módot az angolok után a németek s ezeknek példá- 
jára legújabban a franciák is, hitnek nevezik, mely- 
lyet azonban a vallásival − ámbár  vele  rokon –  
össze nem kell téveszteni, mert alatta itt közönsé- 
ges, minden tapasztaláson túli tárgyak’ okait illető 
meggyőződésmódot értünk, mellyek szintúgy tárgyi- 
lagos igazsággal bír,’ mint a tudás: az ész szintolly 
eredeti tárgyilagos igazságú tehetség lévén, mint 
az érzék. 

Az emberi természet’ kettősége végre gyakor- 
lati viszonyban is egymással ellenkező rendszerekre 
ada alkalmat, s e tekintet is megvalósul, mire az 
elméleti rendszerek’ fejtegetése által vezettetünk: 
hogy t. i. nem a monisticai rendszerek a helyesek, ha- 
nem egyedül a dualisticaiak, mellyek rendeltetésün 
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ket sem kizárólag a boldogságba nem helyezik, sem 
kizárólag az erénybe, hanem mindkettő’ törvényes 
arányú egyesítésébe, azaz erényünk által érdemlett 
s szerzett boldogságba. 

S ím e helyen kitűnik vizsgálódásink’ vég ered- 
ménye. Ha az ember rendeltetésének meg akar 
felelni, az igazság’ birtokába jutni, a jót valósítni, 
s boldogságát lehetőségig elérni: elméletileg és gya- 
korlatilag eredeti törvényeivel és céljaival összeegye- 
zésben kell maradnia; ez határozza törvényes mun- 
kásságát s céljai’ véges és korlátolt természetéhez 
képesti elérhetését. De ezen összeegyezésnek min- 
den oldalúnak kell lenni, elméleti és gyakorlati, 
érzéki és erkölcsi tekintetben, mert az ember egy 
magában összehangzó egész, s máskép gondolkodó- 
lag, érzeményileg s akarva önmagávali nyugalmat 
és békét nem érhetne el, mi a valódi bölcs’ lelküle- 
tének bélyege. Ez pedig nem quietismus; mert a 
bölcs élénk részvéttel követi családja, hazája s az 
emberiség’ sorsát, minden tehetsége szerint − le- 
gyen az élet’ vagy a literatúra’ körében munkás − 
boldogságokat, felvilágosításokat s nemesülesöket 
előmozdítani törekedvén. Hanem belseje a biztos 
révpart, mellyből nyugodtan a világ’ forgását tekin- 
ti, meg nem zavarodva az érzéki és erkölcsi, sza- 
bad de véges lények által egészen nem kerülhető, 
rosszakon, s kétségbe nem esve az emberiség’sorsán, 
ha hazája’ körében vagy az emberiség’ végtelen me- 
zején egy ideig  a világosságot borii, a jogot háta- 
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lom-elnyomja; mert tudja hogy az emberiség’ cél- 
jai örökkévalók s változhatlanok mint a csillagok az 
égen, s hogy végre  ha lassan haladva is, az igaz- 
nak, szépnek és jónak még is diadalmaskodni kell! 



 

MÁSODIK KÖNYV. 

A   LEGÚJABB 

PHILOSOPHIA’ TÖRTÉNETÉNEK 

CRITICAI VÁZLATA. 



BEVEZETÉS. 

Félszázad óta, mond JOUFFROY *), Európá- 
ban három philosophiai mozgalom fejlődött ki, egy 
skót, német, és francia. Történetére „nézve leg- 
első a skót, melly REID’ 1763-ban közre bocsá- 
tott első munkájától számítható; a legfiatalabb a 
francia, kezdődött 1811 körül, BIRAN-és ROYER- 
COLLARDdal; közbe esik a német, melly 1781 kö- 
rül KANT által indult meg. A skót és német phi- 
losophia, különböző rendeltetés’ valósítására hivat- 
va, eredetben egymáshoz némileg hasonlított; ki- 
indulás-pontja ugyanaz volt: HUME’ scepticismusa; 
s mindkettő egyformán felelt meg szándékának, 
megsemmisítvén azon philosophiát, mellynek e scep- 
ticismus következése volt, s helyre állítván az e phi- 
losophiától elhanyagolt ismeret-elemet: az előlegest. 
Ezen pontra jutván KANT és REID, elváltak egy- 
mástól.      Mindkettő teljesebb  lélektannak köszöné 

 

*)    Oeuvres complètes de Thomas Reid. Paris, 1836. Tom. 
ï. Préface, CGXIV. lap. 
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LOCKE’ hibái s HUME’ scepticismusa’ forrásainak föl- 
fedezését: de ezen közös tapasztalás, a különbö-. 
zőleg alkotott s hozzá készült elmékben különböző 
eredményeket szült. REID‘ figyelmét kivált az esz- 
köz, azaz a lélektan’ fontossága, voná magára, s 
ezen, BACON’ olvasása által táplált szellemben, melly 
a természet-tudományok’ módszerével barátkozott 
meg, azon meggyőződés fejlődék ki, hogy a lélek- 
tan a philosophia’ kiinduláspontja, s hogy minden 
javítás, szerkezetére s módszerére nézve, ettől függ. 
KANT ellenben, ki az emberi ismeretek’ bizonyos- 
sága’ kérdésével foglalkodott, mint DESCARTES óta 
minden bölcselkedő, inkább az eredményt tartá 
szem előtt, azon hasznot t. i. melly belőle hárulhat- 
na, ha minden scepticismusnak a szerint végére jár- 
hatna, mint azt a HÜMEfélével tévé. Használván 
e végre a lélektant eszközül, aláveté az emberi is- 
meret’ bizonyosságának alapjait a eriticának, s vizs- 
gálódásai arra vezeték, hogy végre scepticismusnak 
eszünkben törvényes helyt engedne. Innen a mu- 
tatkozó különböző irányok. A skót philosophia, hű 
ahhoz, mellyet neki REID jegyze ki, folytatta a lé- 
lektani tettek’ észlelését, s általok a philosophia’ kér- 
dései’ feloldását, a logica’ körébe tartozandókét szint- 
úgy mint minden másokét; midőn a német philoso- 
phia megdöbbenve az emberi ismeret felett KANT 
által támasztott borús felhőktől, s szorongatva szét- 
oszlatásuk’ szükségétől, nagyobb erőlködéssel mint 
valaha, minden tehetségét a’ bizonyosság’ fejtménye’ 
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(problem) magyarázatára fordítá, mellyet mind a mel- 
lett fel nem oldhata, ámbár ezen kérdésnek az egész 
philosophiát alárendelé. A francia philosophia, gyer- 
meke e kettőnek, elődei’ nyomán bevégzé közös 
munkáját, mint azok felvilágosítván ismeretink’ elő- 
leges elemét, s általa megdöntvén CONDILLAC’ phi- 
losophiáját, melly LOCKEeből keletkezettt, s keblé- 
ben HUME’ scepticismusát hordozza. Oda érvén, két 
út nyilt meg előtte, a skót és német philosophiáé. 
Eleinte az első felé hajlott, napjainkban azonban ha- 
talmas befolyások az utóbbihoz látszanak őt ragad- 
ni. Fog-e azoknak engedni, s ha fog, jól teszi-e? 
Ε kérdés’ komoly megfontolására itt az idő.  A skót 
mozgalom már úgy szólván megszűnt, a német el- 
gyengült, midőn a francia ifjúsága’ még teljes ere- 
jében díszlik, s hivatva látszik öröksége’ elfoglalásá- 
ra, arra t. i., hogy egy ideig Európában maga 
folytassa a philosophia munkáját. Az 1830ki po- 
liticai történet lenyomá, vagy inkább, szerencsénk- 
re, megakasztá azt épen azon percenetben, midőn fia- 
tal kora’ hevében túlságokra fakadhatott, az elmúlt 
hat év’ folyamában azonban megért s megtisztulha- 
tott, s most alkalmasabb mint ez előtt iránya’ hi- 
deg vérreli megfontolására s hivatása’ betöltésére. 

JOUFFROY’ szavaival kezdem bevezetésemet, a 
párizsi egyetembeli bölcselkedés’-tanítójáéval, ne- 
hogy előadandó nézeteim végett alanyi elfogultság- 
gal vádoltassam. Lettdolgok ugyan el nem csavar- 
hatók, úgy látszik; de a tapasztalás bizonyítja, hogy 
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azokat is, kiki saját nézete szerint magyarázza, itt 
ott főleg azt emelvén ki, mi meggyőződése szerint 
különös figyelmet érdemel, s az egészet saját né- 
zőpontja’ világában s színében tüntetvén elő. Ez 
oka annak, hogy a philosophia’ históriája is, az 
irók’ saját rendszere szerint, különböző alakban je- 
lenik meg. KANtig e tudomány teljesen kimerítőleg 
még alig is adathatott elő, mert az emberi szellem’ 
birodalma még teljesen föl nem fedeztetett, határai 
ki nem valának mérve, különböző ismeretmódjaink 
szabatosan meg nem határozva; minél fogva a min- 
dennemű bölcseletek’ megbírálására a kulcs és zsi- 
nórmérték hibázott. KANT óta, TENNEMAN’ a cri- 
ticismus’ álláspontjából készült ebbeli munkáját tár- 
ta a tudós világ legjobbnak, s COUSIN’ fordítása azt 
Franciaországban is honosítá; azonban most már 
HEGELtől is bírjuk a philosophia’ históriáját; s melly 
különböző színben jelennek meg e két munkában 
az adatok! − Részemről is tehát az itt előadandó 
tárgyat, csak saját, e munka’ folytában eléggé ki- 
tüntetett, lélektani álláspontból adhatom elő; de 
hogy ezen nézőpont nem alanyi elfogultságból ke- 
letkezett, bizonyítják JOUFFROY’ szavai, mikkel a 
dolog’ lényegére nézve egyet értek; sőt hogy ezen 
álláspont a világliteratúráé általában, tehát nem 
csak angol s francia bölcselkedőké, hanem a józa- 
nabb németeké is; az, úgy hiszem, e históriai váz - 
latokból is ki fog világlani. 

A legújabb philosophia’ históriáját pedig, teljes 
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világosság végett, az újabb philosophia’ első kezde- 
tétől adom elő, egy pár bevezető szóval a skót is- 
kolát BACON’, LOCKE’ és HUME’ tanításaival össze- 
köttetésbe hozván, a legújabb francia philosophiát 
DESCARTES és CONDILLACkal; a németet végre 
LEIBNITZ és WOLFFal; mivel a. legújabb philosophiai 
jelenetek csak ugyan a korábbiakból, ellenmondás, 
módosítás, vagy folytatás által fejlődtek ki. 

ELSŐ    S Z A K A S Z .  

A SKÓT ISKOLA. 

A régi philosophia főleg szemlélődő volt; a 
középkorban a scholastica philosophia dialecticáját 
nevetséges szőrszálhasogátásokban gyakorlá; a las- 
san haladó műveltségnek végre az emberi ösmeret’ 
másod elemét, a tapasztalást, helyre kellett állí- 
tania, s tévé is ezt foganattal BACON, a régi s ko- 
rában divatozó philosophiát szigorú bírálat alá ve- 
vén, s kimutatván, miképen tévelygései’ kútfeje a 
tapasztalás’ elhanyaglása. Visszahatása (reactio), az 
igaz − mint ez többnyire történni szokott − túl- 
ságos volt, mert a philosophia Angliában utána 
legott ellenkező hibába esett: LOCKE által*   a tisz- 

 
* Fő munkája: Ati essay concerning human understan- 

ding.    London, 1690. 
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ta empirismus alapíttatott meg, s ismeretinkből an- 
nak másik kiegészítő eleme, az előleges fogalmak, 
számkiüzettek, melly félszegségből igen természe- 
tesen HUME’ scepticismusa fejlődött ki. LOCKE’ 
elmélete szerint tudniillik minden képzetek, fogal- 
mak, ítéletek s eszmék egyedül a tapasztalásból 
származnak; HUME az ok’, okozat és állomány’ fo- 
galmait gyökerökben megvizsgálván, ezeket tudni va- 
lag nem találhatta, mivel előlegesek s egyenesen 
az észből keletkeznek: s így, LOCKE’ tanítmánya 
szerint következetesen, tagadá bizonyosságokat. 

Illy eredménynek REID’ figyelmét magára kel- 
lett vonnia. Kézzel fogható volt, hogy HUME’ kö- 
vetkezményét tagadni nem lehetett, ha LOCKE’ el- 
méletét elfogadja, mire RELD’ józan esze rá nem 
állhatott. Ha tehát HUME’ scepticismusát meg aka- 
rá dönteni, LOCKE’ tanítmányát szigorú vizsgálat 
alá kellett vennie; s tevé ezt egészen lélektani ada- 
tokra támaszkodva, mellyekből világosan kitűnt, 
mikép LOCKE’ észleletei hiányosak, s egész elmélete 
félszeg lélektanon alapszik. REID tehát, e hiányt 
orvoslólag, visszaállítá ismeretink’ második elemét, 
az előlegest, s a nélkül, hogy viszont maga részé - 
ről az ellenkező szemlélődési útra kicsapongana, s 
üres fogalmakból légvárakat építene, megtartá a lé- 
lektani módszert, sőt azt, a természettudományok’ 
útmutatása szerint, minden philosophusok köztt el- 
ső, a philosophiára tisztán s hypothesisektől nem 
zavarva, alkalmazd.    Ez biztosítja neve’ halhatat- 

 



170  

lanságát. REID ez által alkotója lőn ezen tudo- 
mánynak, mellyet ő, s utána e napiglan egész 
Nagybritannia, az emberi szellem’ philosophiájának 
(philosophy of the human mind) nevez, s melly 
idönkben ROYER-COLLARD által Franciaország’ tu- 
dós iskoláiba bevezetve, a világ’ két legfelvilágosul- 
tabb nemzete’ helybenhagyását megnyeré, s ennél 
fogva teljes joggal érdemli, hogy azt kissé körülmé- 
nyesebben előadjuk, annál is inkább, mivel nálunk 
eddigelé ismeretlen. 

Előterjesztem pedig azt e munka’ bevezetésé- 
ben nyilvánított nézeteim szerint, eriticának vetvén 
alá a skót iskola’ nézeteit a philosophia’ tárgya, ha- 
tárai, kútfejei- s igazsága’ feltételeiről; mivel egye- 
dül ezen pontok’ helyes meghatározása emelheti is- 
mereteinket  a tudományok’ sorába. − Kútfők 
REID’ * és STEWART’ ** munkái, de kivált JOUF- 
FROYnak, REID’ összes munkái’ fordítása előtt álló 
remek bevezetése,   melly a közttünk terjedni kezdő 

 

* An inquiry into the human mind, on the principles 
of common sense. London, 1763. 8r. 

Essays on the intellectual powers of man. Edin- 
burgh, 1785. 4r. 

Essays on the active powers of man.  Edinburgh, 
1789. 4r. 

 ** Elements,  of the  philosophy   of  the   human mind. 
 London, 1827. 4r. 3 kötet. 
Outlines of moral philosophy for the use of stu- 

         dents in the university of Edinburgh. Edinburgh, 
        1793. 8r. 
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hegeli badar beszéd’ igazi ellentétele, s philosophiai 
előadásunknak mintául szolgálhat. 

Bármillyen legyen az e világban létező lények’ 
különbsége, mond REID, mi azoknak csak két ne- 
mét ismerjük: a szellemet és testet. Minden emberi 
ismeret tehát, tárgyánál fogva, két fő osztályra 
szakad, szellem-   és testtudományra. 

De ezen megkülönböztetés, mondhatná itt va- 
laki, talán merő hypothesisen alapul? Minden 
monisticai rendszer’ követői csak egy állományt 
tartanak létezőnek, s a dualistákkali porok még el 
nem végződött. Megengedem, s oka ennek az, 
mivel a vita olly pontot illet, mellyhez ismerette- 
hetségünk nem fér. Csak az isten tudja, mik azon 
tárgyak, mellyeket mi szellem és testnek nevezünk, 
mert pusztán tüneményeiket veszszük észre, anél- 
kül, hogy Iényöket megismerhetnők. De épen 
azért, legyenek bár a szellem és test lényegben kü- 
lönbözők vagy nem, az minket keveset illethet: 
tüneményeik különbözők, s ez elég. Mi emberek 
csak azt magyarázhatjuk, mit belsőnkben vagy kí- 
vülről észre veszünk, s miután ez a dolgok’ tüne- 
ménye, s nem lénye, magyarázatunkat is csak a tü- 
neményekre szoríthatjuk, s így minden ismeretein- 
ket ezeknek különbfélesége szerint helyesen két kü- 
lönböző osztályra szakasztjuk, a szellemet és a tes- 
teket illető tudományokéra. 

S valóban ezen osztályozás’ helyességét e két 
tudomány’ történeti kiművelődése is kitűnteti.    A 
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természettudományok BACON óta, azaz, miután a 
szemlélődéstől a tapasztalási útra tértek, hátralépé- 
sektől menten, óriási léptekkel haladnak, midőn a 
szellem’ tanja a világ’ legnagyobb bölcsei törekvé- 
sei’ ellenére sem tudott ingadozó állapotjából szi- 
lárd lábra jutni.     Mi ezen különbség’ oka? 

A skót bölcselkedők’ felelete e kérdésre követ- 
kező: 

Először: a fonák módszer, melly  követtetett. 
A  régi  philosophusok   a testek’ szintúgy,   mint a 
szellem’ országában, analógia és hypothesis által a- 
karának   boldogulni;    analógia   által,   az  ismeret- 
lent   valami   ismeretes    hasonlóból   magyarázván, 
melly többnyire  csak  látszólag vala hasonló; s hol 
ezt nem  alkalmazhatták, hypothesishez folyamodá- 
nak, azaz, magyarázatot képzeltek.    Illy   módszer 
rendszereket hozott   létre a valóságról, de nem a’ 
valóság’ ismeretét.    Mi csoda, ha általa nem bol- 
dogultak! −   Milly   különbség   mutatkozik   ellen- 
ben   a  természettudományokban   BACON   óta?   Ha 
a   teremtés’   munkáit   ismerni   akarjuk,   a   termé- 
szetben kell azokat  észlelnünk, a valóságban, mint 
azokat az isten teremte.   BACON’ hatalmas szava elég 
erős volt a régi módszer’ helytelensége’ kimutatá- 
sára, s miután az eszmélést mint a természet’ meg- 
ismerésére  s  titkai’ kinyomozasara szolgáló eszközi 
kijelelte,   szabályait   igyekvék   meghatározni.     A 
természeti tudományok hallgattak szavára, s taná- 
csa gyümölcsözött.    Nem úgy a bölcselkedők.   BA- 
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CON óta ugyan ők is részint a tapasztalás’ útjára tér- 
tek, főleg LOCKE, sőt DESCARTES is; de nem 
őszintén. Megelégedtek egy pár adattal, s legott 
ismét a régi, kurtább ‘s könnyebb szemlélődési 
útra visszatértek, s a hiányos észleletek − fonák 
eredményeket szülve − fegyvert adának a scepti- 
cismus’ kezébe, mi által a’ philosophiának bizony- 
talan állapotja még ingadozóbb lön. 

A philosophia’ hátramaradása’ második okául 
a skót philosophusok azon határok’ el nem ismeré- 
sét tartják, mellyékhez, az emberi ész, természe- 
ténél fogva, a szellem-, szintúgy mint az anyagtu- 
tudományban kötve van. Ha igaz, mondják ők, 
hogy a dolgok’ lényét nem ismerhetjük meg, ha- 
nem csak tüneményeiket; úgy tagadhatatlan, hogy 
minden tudomány csak ezekkel foglalkodhatik, s 
nem a dolgok’ lényével. Feladata tehát: a tüne- 
mények’ törvényei kinyomozása, azaz, azon tu- 
lajdonok’ meghatározása, mellyek a dolgokon ész- 
revétetnek; mert ha a’ természet’ munkái’ lényét 
törekszünk megismerni, szükségkép hypothesisekre 
vetemedünk; s a csomó’ feloldása lehetetlen levén, 
e feloldást képzeljük, s így ismereteinkbe végre 
annyi képzelgés csuszamlik belé, hogy végre belőle 
az igazság is kiszorul, s a tudomány tekintetét el- 
veszti. A mióta a természettudományok e különb- 
séget elismervén, a lehetetlent a lehetőségtől elvá- 
laszták, s kizárólag az utolsóra fordíták figyelmö- 
ket,   szakadatlanul   haladnak.    S ím  ez feladata   a 
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philosophiának is.. Mert a szellem’ lenjét szintúgy 
nem ismerhetjük meg, mint nem az anyagét; a’ 
mit felőle tudunk, csak az, hogy bizonyos tulajdo- 
nokkal bír, s bizonyos tünemények’ színhelye;” e tu- 
lajdonok’ meghatározása, s a tünemények’ törvényei’ 
fölfedezése az, mi a szellemtudományban lehetsé- 
ges, a mivel tehát foglalkodnia kell. De eddig épen 
erre nem határozhatta el magát: az ok’ és állomány’ 
kérdései valának főleg azok, miknek megfejtésén 
fáradozott, s mert e tekintetben sikert nem érhetett, 
a szemlélődés’ útjára csavargott, légvárakat építve, 
miket az első szél szétrombolt. 

A harmadik ok, mellynek a skót philosophusok 
a   philosophia’ hátramaradását   tulajdonítják,    azon 
zavar, mellybe e tudomány az  által  sülyesztetett, 
hogy a bölcselkedők az előleges ismereteket akarák 
bebizonyítani, mint lia erre szükség volna, s a nél- 
kül egy lépést sem lehetne előre tenni.    Ha a dol- 
got közelebbről tekintjük,   meggyőződünk,   mikép 
ezen ismeretek minden képzeteinkben, Ítéleteink- 
ben,   okoskodásainkban,  szóval,   minden ismeret- 
ben   és   tudományban  előkerülnek;    eszméletlenül 
alkalmazzuk azokat minden adott alkalommal, mert 
gondolkodásunk’ törvényeinek alapjai.    Senki nem 
is kétkedik igazságok felől, hogy p. o. semmi sem 
történik  ok nélkül,   minden tulajdonnak állomány 
az alapja stb.;   mi azt hiszszük minden bizonyítás 
nélkül, sőt ellenállhatlanul, s itt a bizonyítás szint- 
olly szükségtelen, mint magában  lehetetlen,   mert 
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az előleges igazságok minden bizonyítás’ tehetségé-’ 
nek feltételei, mi oknál fogva első igazságoknak, 
az ész’ szabályozó törvényeinek, vagy a közérzék’ 
elveinek neveztetnek, elkülönözve azon ismeretek- 
től, mellyeket szerzünk s bebizonyíthatunk. Ez 
az ok, miért a többi tudományok, p. o. a physica, 
igazságaikat axiómákként előre felteszik, s egyedül 
adott esetekre alkalmazásokkal foglalkodnak. Csak 
a szellem’ tudománya tett eddig kivételt, azoknak 
előre való bebizonyítását szükségesnek tartván; s 
mivel ez magában lehetetlenség, kétkedésre, sőt 
igazságaik’ tagadására is vetemedek. Ezen hiba ár- 
tott a philosophiának talán mindenek köztt legtöb- 
bet, mert a lehetséges ismeretek’ kinyomozása’ 
gátlásán kívül, a tudományt a józan észszel is el- 
lenkezésbe hozá; olly igazságokat törekvén meg- 
mutatni, mikről senki sem kétkedik, s tagadni me- 
részeivén ollyakat, mellyeket mindenki hisz: minél 
fogva nevetség’ tárgyává lett, s szükségkép elveszító 
tekintetét. 

S ím ezek azon okok, miknek a skót philoso- 
phusok a szellemtudomány’ hátramaradását s azon 
roppant különbséget, melly kifejlődésére nézve, 
köztte s a természettan köztt mutatkozik, tulajdo- 
mták. Az első ok a philosophia’ tárgyát, a máso- 
dik módszerét, a harmadik igazsága’ feltételeit illeti. 
E’ fonák helyzetből a philosophiát az igaz útra kel- 
lett téríteni, s a skót philosophusok hízelkedének 
magoknak, hogy: 
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1. Az emberi szellem’ tudományát visszaveze- 
tek a tulajdonságok’ ismeretére, s a tünemények’ 
törvényei’ meghatározására, a’ szellem’ egyedül ta- 
pasztalható, tehát megismerhető részére; s ennél 
fogva a tudomány’ tárgyát meghatározák. 

2. Hogy ezen tárgy’ ismerésmódját az észlelés- 
re és behozásra (Induction) szoríták, s ennél fogva 
e tudomány’ igazi módszerét kijegyzék. 

3. Végre, hogy a szellemtudományt az előle- 
ges igazságok’ vizsgálatától megszabadítván, a lehe- 
tetlentől a lehetséghez visszavezették, ezen igaz- 
ságok’ lajstromát legalább szerkeszteni törekvének, s 
így e tudomány’ igazsága’ feltételeit több szabatos- 
sággal valósíták. 

Nézeteik szerint javításuk a philosophiára néz- 
ve hasonló ahhoz, mellyet BACON a természettudo- 
mányokban eszközle; ők az észleleti módszert csak 
más tárgyra, a szellemre alkalmazák, de hasonló 
móddal, szándékkal és céllal, mint ezt a termé- 
szetbúvárok az anyagi tárgyak’ természete, tulaj- 
donságai s törvényei’ meghatározásában használjak, 
mi mellett nem kételkedtek, hogy a szellemtudo- 
mány is egyenlő eszközökkel s úton műveltetve, 
hasonló előmenetelt nyerend; s végre az igenleges 
tudományok’ sorába lép, ha a philosophusok útmu- 
tatásokat őszintén elfogadják s  állhatatosan követik. 

A javítás’ módja így meg levén határozva, ket 
tárgy maradt még hátra magyarázatra: a szellem- 
tudománytól   várható  haszon,   s   azon   nehézségek 
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felvilágosítása, mellyeket a szellemtudománynak az 
anyagi természettől olly különböző tárgya az ész- 
lelésnek nyújt. 

Az első pontra nézve REID és STEWART, a 
skót iskola’ fejei, azt mondják: Akármint változ- 
zék ismeretünk’ tárgya, eszköze mindig egy és ugyan 
az  t. i. szellemünk; s ezen eszközt természetesen 
annál biztosabban használhatjuk minden előforduló 
tárgyaknál, minél jobban ismerjük természetét, tu- 
lajdonságait s törvényeit. 

A logicának haszna e tekintetben el van ismer- 
ve, gyökerei pedig szintúgy, mint a többi philo- 
sophiai tanítmányokéi, a szellemtudományban ágaz- 
nak szét. S végre a szellem nem csupa eszköz, 
hanem ismeretink’ tárgya is. A nevelés és oktatás’ 
célja tehetségeink’ kifejlesztése, ezen tudományok 
tehát előre felteszik a szellemtudomány’ ismere- 
tét. Szintezt lehet a költészetről s ékesszólásról 
mondani. Legnagyobb pedig cselekedetink’ eliga- 
zodására való befolyása; mert az erkölcs- és jogtu- 
domány elvei a szellemtudományban gyökereznek, 
sőt e két tudomány igazán gyakorlati munkássá- 
gunkra’ nézve szintaz, mi a logica a gondolkozásra. 
A második pontot illetőleg, a skót philosophu- 
sok megvallják, hogy a szellemtudomány’ tárgya 
különböző levén a természettudományétól, haszná- 
landó módszere’ alkalmazásának is némi sajátságok- 
kal kell bírnia. A természettudományok’ tárgya az 
anyagi természet, a külvilág,   mellyet  külső érzé- 
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keinkkel veszünk észre; a szellemtudományé ellen- 
ben belső, csupán eszméletünk által észlelhető, s 
ezen ismeretmód szükségkép némi nehézségekkel 
van összeköttetve; mert 1) a szellem’ munkálkodá- 
sai sokfélék s nagy sebességgel vonulnak el eszmé- 
letünk előtt; amellett nem következnek egyenként 
egymásra, hanem csoportosan járnak. 2) Csupán 
érett eszmélettel s teljesen kifejlett állapotban ész- 
lelhetők, tehát nem első csirájokban s fejlésök’ egy- 
másra következő fokozatai szerint. 3) Csak egye- 
det észlelhetünk: minmagunkat; azon különbsége- 
ket tehát, miket az egyediségek képeznek, e- 
gyedűl behozás által határozhatjuk meg. 4.) Gyer- 
mekségünktől hozzá szokunk figyelmünket a kül- 
tárgyakra fordítani, s így csak erőlködve s áll- 
hatatosság által szokhatunk pillanatunk’ belsőnkre 
való fordításához. 5) A szellem’ munkálkodása fi- 
gyelmünket önmagától a tárgyra vezeti, mellyel 
foglalkodik, mi által a cél eltévesztetik; s végre 
6) nyelvünk egészen anyagi, s így szellemi műkö- 
déseket, törvényeket s tulajdonokat pontosan ki 
nem fejezhet, mi sok helytelenségnek szükségképe- 
ni kútfeje. Mind ezen nehézségeket megfontolván, 
látnivaló, mikép a szellem’ helyes észlelése sok ó- 
vakodást, türödelmet, hozzászokást s állhatatosságot 
kivan; némi segítő eszközök’ szorgalmas használása 
mellett azonban ezen nehézségek nem meggyőzhet- 
őnek, s ezek a skót philosophusok szerint követ- 
kezendők: 
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Először: A nyelv, gondolatink’, érzésink’ s a- 
karatunk’ jelképe (symbol), úgy szólván a lélektan’ 
szókönyve; kitételei ennél fogva belső életünk’ tü- 
neményei’ megkülönböztetésére s meghatározására 
szolgálhatnak. 

Másodszor: Szintezen célra használhatjuk az 
emberek’ cselekedeteit, mivel külső munkásságunk 
a belsőből ered, belső hajlamink’ s tehetségeink’ e- 
redménye, s ennél fogva ezeknek magyarázatát elő- 
segíti. 

Harmadszor: A társaságban elterjedt vélemé- 
nyek és előítéletek, mik arra nézve, ami bennök 
közös és egyetemi, egyedül a közös és egyetemi 
természetből származhattak. 

Negyedszer: A philosophia’ históriája, melly 
mind azon kérdések’ legteljesebb tára, mik az em- 
beri természet felett támasztattak, s ha benne épen 
olly számosan hypothesisek s elvétett nézetek ke- 
rülnek is elő, ezek azokra nézve, kik okaikat ki- 
nyomozni képesek, nem lehetnek haszon nélkül. 

Mind ezen segítő eszközök azonban csak mel- 
lékes kútfejei a szellemtudománynak, s hasznok fő- 
leg az egyenes úton nyert eredmények’ ellenőr- 
zésében áll; ezen egyenes út pedig az önészlelés és 
törvényszerű behozás, melly a mellék eszközökkel 
használva, a skót bölcselkedők szerint, olly kétség- 
telenül vezet szellemünk’ ismeretére, mint tagad- 
hatatlan,   hogy mind az, a’ mit eddig ezen tekin- 
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tétben mint bizonyost kinyomozhatunk,’ csupán ez 
úton szereztetett. 

Az észlelés’ alkalmazásában pedig a skót philo- 
sophusok következő, tervet követnek: Belső életünk 
olly tünemények’ összeségét mutatja, mik több 
rendbeli elvek’ eredményei; miután tehát a szel- 
lemtudománya célja a tünemények’ törvényei’ meg- 
határozása, az észlelő’ feladata nem más, mint: 
elemezés által a tünemények’ egyszerű elveinek, 
azaz eredeti tehetségeink s azok’ törvényeinek föl- 
fedezése. Ha ez sikerűit, a tehetségek- s azok’ 
törvényeikből a tüneményeket magyarázhatjuk, mi- 
vel belőlök erednek, általok szabályoztatnak. Az 
előleges igazságok ezen terv szerint csupán mint 
adatok s elvek használtatnak, a nélkül hogy fejte- 
getésük s megmutatásokba belé ereszkednénk, s ha 
mind ezt teljesítjük, Összesen együtt van, mit a 
skót bölcselkedők a philosophiai módszerről s hasz- 
nálatáról mondanak. 

Végre azon fogalomra kell figyelmeznünk, 
mellyet a skót philosophusok tudományokról képez- 
nek. Ők a szellemtudományt nem tárták egyszerű 
dolognak, nem hívék, hogy azt egy hamar be le- 
hetne végezni. Szemmel tartván a természettudo- 
mányokat, mik két századi haladás után művelődé- 
sök’ tetőpontjától még messze állottak; sőt igazán 
azt soha el sem is érhetik: úgy ítéltek, mikép ez a 
szellemtudománynyal sem lehet másképen, s hogy 
haladását a bölcselkedők, fáradhatlan észleléseik ál- 
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tal, csak lassan eszközölhetik. Magokat pedig, e- 
léggé nem méltatható szerénységgel, csupán kézmű- 
veseknek tekintek, kik azon épülethez, mellyet 
csak az utókor emelhet, némi használható szereket 
hordanak össze, próbatételekkel elégedvén meg, s 
vizsgálataikat inkább egyes tehetségekre szorítván, 
mint hogy az egésznek összeállítását merészlették 
volna. Ők munkájökat csupán ideigleninek tárták, 
minek a jövő kor’ fölfedezései által elmulaszthatla- 
nul számos javításokat kell nyernie. 

A skót iskola’ tanítmányánák ezen összevont 
előadása után, átmegyek nézetei’ bírálatára, szint- 
azon rendet követvén ebben, melly szerint a tant 
előterjesztem.    Vizsgáljuk meg tehát 

a) α skót iskola nézeteit a philosophia fogal- 
máról. − REID és STEWART a philosophiát új úton 
müvelék, mellyen BACON után a természetbúvárok 
a physicát, azaz: az észlelést a szellem’tüneményei- 
re alkalmazák, hogy törvényeit megismerjék. Ne- 
kik áltáljában az egész philosophia szellemtudo- 
mány, s ezen név alatt műveltetik még napjaink- 
ban is nem csak Nagybritanniában, hanem ROYER- 
COLLARD’ iskolai igazgatósága óta Franciaország’ 
tudós iskoláiban is, midőn Németországban a phi- 
losophia SCHELLING’, HEGEL’ és számtalan mások’ 
nézetei szerint, tisztán előleges tudomány, s KANT 
maga a’ lélektant a philosophiához szoros értelem- 
ben nem is számítja. 
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Ha REID és STEWART’ munkáit olvassuk − 
kiknél, mint a skót iskola’ alapítóinál, tanítmánya’ 
legtisztább előadását kell keresnünk − kiviláglik, 
mikép nézeteik a philosöphia’ egészéről nem eléggé 
világosak; STEWART különösen sajnálja, hogy BA- 
CON s D’ALEMBERT nézeteiket e tekintetben telje- 
sen ki nem nyilatkoztatták, s a tudós világot a phi- 
losophiai tudomány’ egészének teljes osztályozásával 
nem ajándékozák meg. REID szabatosan csupán a 
természettudományokat különozé el a philosophiá- 
tól; STEWART a szellemtudományt a bonctannal 
(Anatomie) hasonlítja össze, azt állítván, hogy az 
szinte az a philosophiára nézve, mi ez az orvosi 
tudományokra. Teljesen azonban e pont iránt nem 
látszanak eligazodva lenni, ámbár e tudományt ta- 
gadhatlanúl úgy adják elő, mint ha eligazodva vol- 
nának. 

Alapban − ezt el kell ismernünk − nézeteik 
helyesek, mit itt annál is inkább újonnan ki kell 
tüntetnem, mivel megállapodott meggyőződésem, 
hogy a philosophia, ingadozó állapotjából egyedül 
lélektani úton vergődhetik ki. Ε világban t. i. hét 
rendbeli lényegesen különböző tünemények mutat- 
koznak: a physicaiak vagy az anyag’ tüneményei, 
miket, mint mondám, magunkon kívül külső érzé- 
keink által veszünk észre; és az értelem-és erkölcs- 
béliek, belsőnkben, mellyeket eszméletünk’ segít- 
ségével ismerünk meg. Minden lehető tudományos 
kérdések tehát az egyik vagy másik rendhez, vagy, 
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ha a kérdés vegyes, mind kettőhöz számíthatók. 
Fogjuk fel csak a kérdés’ valódi természetét, s lehe- 
tetlen kétségeskednünk. Philosophiai a kérdés, ha 
feloldása az eszmélet’ adataiból s szellemünk’ tüne- 
ményeiből lehető; természettani, ha a külső érzé- 
kek’ észrevételei- s az anyag’ törvényeiből; közös, 
ha mind kettőből. Előleges fogalmink pedig mind 
a két tudomány’ tárgyaira egyiránt alkalmaztatnak, 
mivel általában az ismeret és tudomány’ lehelségé- 
nek föltételei. 

Hogy KANT a lélektant a philosophiai tudo- 
mányokhoz, szoros értelemben véve, nem számít- 
ja, a skót iskola’ nézeteivel, bármelly ellenkezőnek 
lássék is első pillanatra, összeegyeztethető. A 
criticismus’ alapja a lélektan, de KANT’ ítélete sze- 
rint a szoros értelemben vett philosophia előleges 
tudomány, ő azt elvont, tapasztalás fölötti (transcen- 
dental) tanítmánynak nevezi, úgy hivén, hogy an- 
nak birodalma épen ott kezdődik, hol a tapaszta- 
lásé véget ér. Mivel tehát a lélektan belső szellemi 
életünk’ tüneményeivel foglalkodik, azt fogalma 
szerint mint tapasztalati tudományt nem számíthatja 
a philosophiához: de a skót iskola sem állapodik 
meg a puszta tapasztalásnál, hanem behozás által 
tehetségeink’ tulajdonságait s törvényeit igyekszik 
meghatározni, az egyetemi emberi természet’ el- 
méleti és gyakorlati szabályaival együtt, s ez utolsó 
lépéssel már KANT’ tapasztalásfeletti philosophiája’ 
körébe  nyomul belé,   csakhogy a skótok  főleg a 
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philosophia’ utólagos elemét használják, ΚAΝΤ pe- 
dig az előlegest. 

b) A skót iskola nézetei a philosophiai mód- 
szerről. − REID és STEWART szerint a régi kor 
nem ismeré az észlelést, a philosophiát csupán szem- 
lélődés! úton művelvén; BACON, így mondanak, 
hozá azt először divatba, s a természetbúvárok el- 
fogadván tanácsát, törekvéseikben sikert érének, 
mit utánoznunk kell, hogy a philosophiára nézve 
hasonló gyümölcsöket arathassunk stb. 

Itt szembetűnő a nagyítás. Hogy többeket ne 
nevezzünk, SOCRATES, PLATON S ARISTOTELES, az 
emberi természet’ szenvedelmes és lángeszű észlelői 
valának. A régiek tehát kétség kívül tetemesen ta- 
pasztaltak, de aligha igazi mód szerint. Magyaráz- 
zuk meg a dolgot. 

Minden philosophiai kérdés, mint e munka’ 
folytában egyszer már megjegyzem, vagy elsőbbig 
lélektani természetiig vagy utóbbi, metaphysical. 
Ez utolsók csupán az elsőbbiek által fejtethetnek meg, 
mi oknál fogva az ontológiához igazán csak a psycho- 
logián keresztül lehet jutnunk. De a metaphysical 
kérdések szerencsétlenségünkre nagyobb érdekkel 
bírnak, s ez oka hogy a régi philosopliusok a dolgot 
megfordíták, s a metaphysical kérdések’ megfejté- 
sébe ereszkedtek, a nélkül hogy arra elegendő lé- 
lektani adatok által fel lettek volna hatalmazva. Né- 
mileg ugyan e tekintetben menthetők. A régi kor 
napjaink’ tapasztalásával nem bírt, olly világosan te- 
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liât, mint mi, nem tudhatá, hogy a szemlélődés’ si- 
kere egyáltaljában előrejáró tapasztalást tesz fel, s a 
távolabbi kérdések’ feloldása egyedül a tettek’ ada- 
taiból lehetséges. Mi óvakodóbbak vagyunk, mert 
botlásaikon okultunk. A különbség a skót és régi 
kor’ bölcselkedői köztt tehát csak az, hogy ezek 
elegendő észlelések’ hiányában szemlélődéshez folya- 
modtak, s a hypothesis és analógia’ útján töreked- 
tek boldogulni, s midőn ezen eszközök’ sikeretlen- 
ségét észrevevék, észleléshez fogának ugyan, de csak 
mellékesen, pusztán a metaphysicai kérdések’’ felol- 
dása végett, tehát elfogultan, mert e szándék az 
észlelést idegen célnak veté alá, s elrontá a tettel; 
tiszta felfogását. A skót philosophusok’ érdeme 
ellenben e tekintetben az, hogy a philosophiát azon 
útra igazíták, mellyen a természettudományok is 
szakadatlan előmeneteleket nyertek, s hogy azt a 
további kérdések’ szolgaságából megszabadíták. BA- 
CON, igen is, ezen utat már előttök jeleié ki, de ők 
gyakorlatilag vivék ki javaslatát? egy egész tudo- 
mányt alkotván, mi annál fontosabb, mivel a phi- 
losophia csak ez úton várhatja igazi gyarapodását. 

A mondottakból azonban nem akarom követ- 
keztetni, hogy a philosophia a további metaphysi- 
cal kérdésekkel ne foglalatoskodjék. A mi iránt 
eszünk kérdést támaszt, arra feleletet is kell adnia; 
illy tilalmat tehát nem szenved s nem is nyugszik 
míg, a legrosszabb esetben, meg nem győződik, 
hogy teljes feloldása az emberi tehetségek’ korlátait 
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felülhaladja; mert ez is felelet: akkor legalább bizo- 
nyosak lehetünk, hogy e tekintetben semmi bizonyost 
nem tudhatunk, az emberiség’ túl .nem hágható ha- 
tárain állunk, s győzhetlen tudatlanságunkban meg- 
nyugszunk. Az emberi ész úgy is csak akkor csa- 
lódik, ha az igazság’ feltételeit szemügyre nem ve- 
szi, ha elegendő adatok nélkül szemlélődik., s töb- 
bet következtet, mint a mire a tapasztalás és előle- 
ges fogalmai által felhatalmaztatott. Kövessük e te- 
kintetben a természettan’ példáját: hol elegendő ta- 
pasztalások hiányzanak, ott a dolog’ magyarázata 
addig felfüggesztetik, míg teljesebb tapasztalások 
azt fel nem világosítják. 

c) A skót iskola nézetei a philosophic? határai- 
ról. Az emberi szellem’ tüneményei’ megismerése, 
a skót philosophusok szerint, a philosophia’ feladata, 
s a kor, mellyből ki nem léphet a nélkül, hogy ma- 
gát el ne rontaná. A skót iskola tehát a meta- 
physicai kérdéseket általában kiküszöböli, s STE- 
WART e bánásmód’ igazolására két okot hoz fel: 
először mivel a lélektani és metaphysicai kérdések 
egészen különböző természetűek, s ennél fogva egy 
egészbe Össze nem olvaszthatok; másodszor pedig, 
mivel ez utolsók természetüknél fogva feloldhatla- 
nok lévén, másra mint hypothesisekre nem vezet- 
hetnek, mik a tettek’ kérdéseihez vegyítve, ezek’ 
igenleges eredményének ártanak, a’ philosophiát 
végtelen vitákba bonyolítják, s így tekintetét is 
csorbítják. 
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Ezen nézetben, úgy látszik, túlságos visszahatás 
mutatkozik a régi philosophia ellen. Ez, mint több- 
ször érintem, főleg a szemlélődést gyakorlá, az. 
észlelés’ elmulasztásával; a skót iskola ellenben visz- 
szaállítá az észlelést, de viszont a szemlélődést mód 
felett korlátozza. A philosophia pedig a szemlélő- 
dést szintúgy nem nélkülezheti, mint nem az ész- 
lelést, s az igazi út itt csak az, mi szerint a szem- 
lélődés a tapasztalás’ adatiból induljon ki s − mint 
mondám − többet ne következtessen, mint a mire 
ezek s eszünk’ előleges fogalmai által jogosíttatik; 
így, ha a távolabbi kérdések a lélektaniak után vé- 
tetnek elő, s úgy magyaráztatnak, mint erre a tettek’ 
észlelése jogosít; az igazság’ teltételének elég van 
téve. Ha a skótok ezen szabályhoz kötik vizsgáló- 
dásaikat, az igazság teljesen részökön áll; de mi- 
vel a szemlélődést egészen száműzni törekvének, 
túl vitt észlelési szigorúságokban attól eltávoztak. 

Itt kimondott ítéletem az empiristák’ s némileg 
ΚΑΝΤ’ állításaival ellenkezik, bővebben kell tehát 
véleményemet kifejeznem. Az empiristák tagadják 
az ontológia’ lehetségét s előítéleteik szerint követ- 
kezetesen; mert ha a tapasztalás ismereteink’ egye- 
düli kútfeje, úgy tapasztalhatatlan lények, igenis, 
nem létezhetnek. Tévelygésök − mint e rendszer’ 
előadásakor kimutattam − az, hogy a tapasztalás 
ismeretünk’ nem egyedüli kútfeje, hanem egyszers- 
mind a gondolkodás is. Az észlelés csupán tünemé- 
nyeket tárgyazhat, nem hat a dolgok’ felületén túl, 

 



197 

s egyedül ezek’ tulajdonságait határozhatja meg: de 
eszünk ezzel meg nem elégszik, minden tapasztalá- 
son túl erőket s lényeket gondolván, miket nem lát- 
hatunk, s mikről mind e mellett legkevésbbé sem 
kétkedik, hogy léteznek. Belső életünk’ gondolko- 
dás-, érzés és akaratbeli tüneményei’ okának s állo- 
mányának p. ο. a lelket lenni állítja, s valóságosan lé- 
tezőnek hiszi, ámbár a lélek az észreve vésnek és ész- 
lelésnek tárgya nem lehet; hasonlólag a’ világ’ vég- 
telen jelenetei’ sorát nyomozván, mik mint okok és 
okozatok egymástól függenek, hamarébb meg nem 
nyughatik, míg e feltételes és mulandó valóság’ ál- 
talános végső okát és állományát, az istent, nem 
képzeli s valóságos létét nem hiszi. A kérdés itt az, 
helyesen teszi-e ezt eszünk? Az empiristák tagad- 
ják olly okokból, miknek helytelenségét kimutattam; 
KANT ellenben nem tagadja a lélek és isten’ e szem- 
lélődési úton következtetett létezése’ tehetségét, sőt 
megengedi e következtetés’ alanyi törvényszerűsé- 
gét is: de tagadja tárgyilagos bizonyosságát, mi- 
vel ezt eszünk egyedül belső alanyi alkotása’ követ- 
kezésében, teszi, s ennél fogva más s különböző 
alkotással, mást s különbözőt következtetne, e tár- 
gyakat máskép s különbözőleg gondolná. KANT’ 
ezen állítása megrázkodtatá az elméket; de nem ér- 
dekli-e szintúgy érzékeink’ tanúságát, mint az 
észét, s ennél fogva minden tudományokat épen azon 
mértékben mint az ontológiát? Eszünk’ igazságai 
szintazon   joggal   igazságok,   mint  az   érzékeket,   s 
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épen azon tárgyilagos bizonyossággal bírnak: mi- 
vel eszünk szintolly eredeti tehetségünk, mint az 
érzékiség. Az ontológiának tehát szintolly lehetsé- 
gesnek, igaznak s bizonyosnak kell lennie, minta 
többi tudományoknak, feltévén hogy helyes mód- 
szer szerint, törvényes úton szerkesztetik. Tiszta fo- 
galmakból kétség kívül ontológiát alkotni nem le- 
het, illy ontológia a regények’ sorába tartoznék; 
igazságainak tetteken (Thatsachen) kell alapulni, 
szemlélődésünknek, a valónak során végig futva, a 
láthatóból a láthatatlanig nyomulnia, szóval az on- 
tológiához a lélektan által kell jutnunk, s a mellett 
elég belátással s józan észszel bírnunk, hogy ma- 
gunkat üres képzeletek által el ne hagyjuk ámíttatni. 
Eszünk a láthatóból igen is a láthatatlanba nyomul- 
hat, de az eredmény, csupa fölfedezés, nem tudás, 
melly utolsó csak ott lehetséges, hol a tárgyakat 
érzékeinkkel és eszünkkel ismerhetjük meg; az ész 
elválva az érzékektől csak eszményi ismeretet nyújt- 
hat, melly, ha az érzékek’ valóságos, a tüneménye- 
ket illető ismeretével szemlélhetőségre nézve az ösz- 
szehasonlítást ki nem állhatja is, fontosságra nézve 
azt kétségkívül felülmúlja; mivel a tünemények’ vég- 
ső okait, lényét és állományát tárgyazza, s így ál- 
talában minden ismeretinknek’ alapja s befejező 
talpköve. 

Ha tehát a skót bölcselkedők máskép igazságos 
felhevültökben a szemlélődő philosophia’ túlságai 
iránt, az ontológia’ lehetségét tagadták, kétség ki- 
 



199 

vül magok is túlságba estek, visszahatások a mérté- 
ket felülhaladta, mint a ki 10 lábnyi árkot ke- 
resztül akar ugrani, s 12 lábnyit ugrik, csak hogy 
célját bizonyosan elérje; de azért ők az érzékfelet- 
ti igazságokat nem tagadák, s helyzetükben túlsá- 
gok is menthető. 

d) A shot philosophusok? nézetei a philosophiá- 
nak igazsága feltételeiről. Criticám itt főleg két 
pontot tárgyazand: először felvilágosítni törekszem 
a skótok’ tanítmányát az előleges igazságokról, s 
másodszor: megvizsgálom melly értelemben tárták 
az előleges igazságokat minden tudomány’ feltételé- 
nek, s melly pontig igazak állításaik. 

Az előleges fogalmakat már a régi kor ismeré. 
ARISTOTELES’ categoriai e tekintetben híresek;  de 
teljesen rendezve s osztályozva azokat csak KANT adá 
elő.   REIDnél még sok hiány s zavar uralkodik, ám- 
bár tévelygéstől ment, mert alapban nézete mege- 
gyezik KANTéval.    Minden ismereteinkben t. i. elő- 
leges és utólagos ismeretek vegyesen kerülnek elő 
Az utólagos ismeretek a tárgyakat állítják előnkbe, 
az előlegesek által pedig azokat magyarázzuk; mind- 
két rendbeliek   ismeretet és hitet foglalnak magok- 
ban; az elsők való ismeretet, mert tárgyaik érzékek 
által felfoghatók; az utóbbiak eszményit, mert tár- 
gyaikat csak  eszünkkel  gondoljuk.     Hitünk pedig 
szellemünk’ ezen különböző ismeretmódjai’ bizonyos- 
sága   iránt egyenlő,   mert − mint már többször 
érintem − mindkét kútfő egyformán eredeti. 
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Nem egyezhetem tehát azon bölcselkedőkkel, 
kik a skót philosophusokat azért gáncsolák, hogy az 
előleges igazságokat a közérzett (common sense) 
igazságainak nevezek. Ok ezen kitétellel csak azt 
akarák mondani, hogy nem szerzettek’ hanem ere- 
detiek, mint az érzékiek. Kitételeik, az igaz, ha- 
bozok, mert majd „az emberi hit’ alapelveiről,’ 
majd pedig „előleges igazságokról” szólanak. Az 
újabb philosophiában ők valának az elsők, kik azo- 
kat meghatározni próbálák, s a kezdet nem bírhat, 
a tetőpont’ tökélyével. Közttök s KANT között más 
különbség e tekintetben nincs annál mint, hogy ez 
utolsó kivivé, mit ők kezdettek, s az előleges igaz- 
ságok’ rendezett lajstromát adá, mi nálok még tore - 
dék. Gáncsoltattak továbbá azon állításokért, hogy 
az előleges igazságokat ösztönileg hiszszük, hogy be- 
bizonyíthatlanok, s minden ez iránti törekvés sike- 
reden és hiábavaló Ez utolsó tekintetben különö- 
sen a németektől lusta észszel vádoltattak. De ki 
nem látja, hogy a felebbi kitétel képes, különben 
igen is helytelen volna, mivel az állatiság’ tulajdo- 
nait a szellemre alkalmazni nem lehet, az előleges 
igazságok pedig, mintáz eredetiek áltáljában, való- 
ban bebizonyíthatlanok, mert magok is első elvei, 
feltételei a bebizonyításnak. 

Kénytelen vagyok itt még egyszer KANThoz visz- 
szajőni: ő, mint elébb mondám, vizsgálat alá vévé az 
előleges igazságok’ tárgyilagos bizonyosságát, kér- 
dezvén:    általános-e ismeretünk,   vagy korlátolt, 
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véges? azaz, úgy ismerjük-e meg a dolgokat, mint 
tárgyilagos voltokban, magokban, vannak, vagy 
egyedül mint azokat korlátolt alanyiságunk szerint 
gondolhatjuk? Ő ez utolsót állítja. Semmi sem el- 
lenkezik annyira a skót philosophusok’ szellemével 
mint ezen, szerintök túlságos, kételkedés; ők ezt 
eszelősségnek, metaphysicai kórságnak nevezik. 

KANTnak azonban egy tekintetben igaza van. 
Ha az ész kérdéseket támaszt, kénytelen feloldások- 
ba beleereszkedni. S ismereteink tagadhatlanúl nem 
általánosak, hanem végesek. De mit jelent ez? An- 
nyit-e hogy tárgyilagos igazságban szűkölködnek, 
hogy csalódások? Nem, de hogy nem isteniek, ha- 
nem emberfélék. Sőt eszméinkben talán az általános 
ismeret’ formáit bírjuk, mellyeket érzékeink’ anyaga 
még be nem tölthet. Ha ez így nem volna, vég- 
nélküli tökéletesülhetésünket is alig foghatnók meg 
sőt mi hiszszük és reméljük, hogy egykor „midőn 
szemünkről a fátyol leesik,” a teljes igazság’ birtokába 
jutunk. Akármint legyen azonban e dolog − mert 
itt csak sejtés foglalhat helyt − annyi bizonyos y 
KAIVT’ ezen állítása a német philosophiát rendkívüli 
merényekre sarkalá. Megdöbbenve ezen, mint hí- 
vék, az emberi ismeretet áltáljában fenyegető két 
kedéstől, összeszedek minden erejeiket, hogy az ál- 
talános ismeretet kiállítsák, s hogy tárgyilagos 
igazsága iránt kételkedés ne támadhasson, az eszmé- 
nyinek és valónak, gondolat- és tárgyának azonsága 
tétetett fel előre.     Ezen általános igazság’ ígérete a 
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paradicsomi kígyó’ hitegetéséhez hasonló, s követ- 
kezése szint az: nyugodt meggyőződésünk’ paradi- 
csomának elvesztése Elcsábíttatunk az isteni isme- 
ret’ kecsegtetése által, s ha azt el nem érhetjük, 
emberi korlátainkbani megnyugovásunk szétenyé- 
szik, s nem marad hátra egyéb, mint a csalatás’ 
elégedetlensége s a kétkedés. Itt viszont a skót böl- 
cselkedők’ oldalaira kell lépnünk. Isteni ismeret után 
törekedni igen is esztelenség, s mivel az, szintolly 
esztelenség kétségbe esni a felett, hogy emberek 
vagyunk. S valóban, nem szint ezen helyzetben 
vagyunk-e minden eszmékkel, mik az emberi ren- 
deltetést képezik; a boldogság s erény’ eszméjével, 
szintúgy, mint az igazságéval? Általános boldogsá- 
got szintúgy nem érhetünk el, mint nem erkölcsi 
tökélyt, nem min magunkra, s nem a nemzetek’ 
társasági egyesülésére nézve: de végetlen eszmék’ 
elérése nem is lehet véges lények’ célja, hanem csak 
végnélküli közeledés azokhoz, haladás az igazban, 
jólétben és jóban. Ez lehetséges, sőt kötelesség; 
a lehetetlent csak az eszelős hajhászsza. 

Mind ezeknél fogva a skót iskola’ érdemei a phi- 
losophia körül röviden e három pontba összevon- 
hatók: 

1. Hogy a szellemre nézve egy, tetteken ala- 
puló tudományt állíta ki, mint azt a literatúra, az 
anyagot illetve,  a természettanban bírja.    Az esz- 
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me ez iránt ugyan már elébb el vala készítve, csi- 
rája már DESCARTEsban, még szembetűnőbben LOC- 
KEban, mutatkozott: de ők valának elsők, kik ezen 
szellemben egy egész tudományt alkottak, egész ter- 
jedelemben, minden következésekkel, s oily vilá- 
gossággal, hogy az a tudós világtól elfogadtatott, s 
a világliteratúrában helyt nyere. 

2. Hogy az igazi módszert a philosophiába gya- 
korlatilag behozák. A nézet ugyan elottok is már 
terjengett, különösen LOCKE meg vala győződve, 
mikép a metaphysicai kérdések’ feloldása az emberi 
szellem’ eredeti hajlama’ s törvényei’ megismerésé- 
től függ: nekik azonban a kivitel és siker tulajdoní- 
tandó, ők tevék a lélektant a philosophia’ alaptudo- 
mányává. 

3. Hogy ezen módszert, idegen célok által nem 
zavarva, őszintén és elfogulatlanul az emberi szel- 
lem’ természete, tulajdonságai s törvényei’ kinyomo- 
zására alkalmazák, mint azt a természetbúvárok az 
anyag’ megismerésére használják. 



M Á S O D I K    S Z A K A S Z .  

A NÉMET PHILOSOPHIA. 

Utunk egészen különböző vidékre vezet. Az 
angol nép −mint a francia − élénken forog a gya- 
korlati életben, s ennél fogva a tapasztalástól és va- 
lóságtól el nem szakadhat; a német nemzet ellen- 
ben politicai feldaraboltatásában, mint egész, political 
élettel sem bír, írói az életből kiszorítva szoba-tu- 
dósokká válnak, ösztönözve az e nemzetnek saját 
szemlélődési szellemtől, gondolat-világjokban egészen 
elmerülnek. A tapasztalás által nem korlátozott szem- 
lélődés pedig természeténél fogva olly szabad, mint a 
képzelődés, s mint ez, alanyi szint ölt,minél fogva 
nem csodálhatni, ha Németországban nem uralko- 
dik egy philosophia, mint Nagybritanniában, ha- 
nem sok féle, sőt annyi, a mennyi a jelesebb szemlé- 
lődő; s a helyett hogy e tudományt szakadatlanul 
művelnék, a követők ott folytatva, hol elődeik azt 
elhagyták: kiki elölről kezdi dolgát, s végre az ere- 
detiség- vadászás és rendszerkórság egész philoso- 
phiai anarchiát szül. Eredetiségöket pedig nem csak 
a tartalom, hanem az előadás által is tüntetik ki.   Az 
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angolok és franciák e tekintetben a lehetségig nép- 
szerűek igyekeznek lenni, a gondolat’ fontosságában 
keresvén érdemöket, melly tekintetben REID és STE- 
WART mintáink lehetnek; a német legújabb philo - 
sophiai iskolák ellenben a szóban. REIMARUS, MEN- 
DELSSOHN, GARVE eltűntek, s velők a világos né- 
met philosophia’ napjai; érthető előadások’ helyébe 
olly badar beszéd lépett, melly − mint minden ma- 
gába zárt testület’ szólásmódja − sajátképen csak a 
beavatottaktól értetik. A skót iskola’ tanítmánya 
belső igazságánál s köz érthetőségénél fogva, túl 
hágá a csatornát, s meghódítá Franciaországot; mi- 
dőn a FICHTE, SCHELLING és HEGELféle, homá- 
lyossága miatt más nyelvre át nem fordítható, s a 
német beszéd’ körén túl nem ronthatva, sőt abba 
mintegy belébűvölve, láttatja rejtélyes csoda mutat- 
ványait, eleinte bámulást gerjesztve, zajjal s tapssal 
fogadtatva; de titka’ fölfedezése után a sokaság né- 
mán s elégületlenül · eltávozik. CICERO’ mondása: 
„Opinionum commenta delet dies, naturae iudicia 
confirmât” FICHTÉT rég eltemette, s most SCHEL- 
LING és HEGEL állanak e megvesztegethetlen biró- 
szék előtt. 

Mind ezen helytelenségek mellett azonban, mi- 
ket itt tartózkodás nélkül ki kellett jelelnünk, az 
igazsággal összeegyezőleg szintolly őszintén meg kell 
vallanunk: mikép Németország, a philosophiára néz- 
ve, tagadhatlanul az újabb kor’ classicus földe. Ha 
a philosophálás másutt olly óriási túlságokra nem fa- 
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kadt is, ha sehol olly képtelenségekre nem veteme- 
dett: olly dús és sokféle virága kifejlődést sem mu- 
tat sehol, sehol − legalább eddig − olly pompás 
gyümölcsöket. Gazdagságára a német philosophiát 
csak a’ régi göröggel lehet összehasonlítani; s ha je- 
lenkorunkban annak fő iránya elcsüggesztő is, a criti- 
cismus’ művelői fentartják reményeinket. KANT 
kétség kívül az újabb kor’ legnagyobb philosophusa, 
a keresztény philosophiara nézve az, mi PLATO 
és ARISTOTELES a régire. Bámulást gerjeszt azon 
elemezés, mellynek az emberi szellemet aláveti, ő 
annak eredeti formáit teljesen kijelelé, birodalmának, 
hogy így szóljak, teljes topographiáját adá; azért ő 
az, kit jelenkorunkban mindenek előtt szükség te- 
kintetbe vennünk, s nem lehet a philosophiában, e 
tudomány’ jelen kifejlődési fokán, eligazodva, ki tá- 
masztott kérdéseire nem tud feleletet adni. Ε vázla- 
tomban tehát kivált őt kelle szemügyre vennem, s 
azokat kik vizsgalatait napjainkban folytatják y el- 
hagyva JACOBI és KOPPEN’ érzeményi philosophiáját, 
BOUTEKWEK’ apodicticáját, BARDILInak az általá- 
nosból kifejtettrendszerét, és SCHULZE’antidogmatis- 
musát: mert mind ezen nézetek már a rendszerek’ 
előadásában fejtegettettek, vagy hatásaikra nézve 
napjainkban elenyésztek. Sőt első okomnál fogva 
hallgatással mellőzném el itt még a legújabb általá- 
nos philosophiát is, ha ezen philosophia története- 
sen épen napi renden nincs: célom pedig a német 
philosophia’ fő iránya’  kitüntetése   lévén, minden 
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méltatás nélkül nem hagyhattam; de hogy maga- 
mat ne ismételjem, itt főleg csak külső történeti 
viszonyait kellett kitüntetnem. 

A német philosophiát LEIBNITztól szokták kez- 
deni, mert ő állítá azt önálló független lábra, DES- 
CARTES’ nyomdokit követve, tehát a rationalismus’ 
szellemében. LEIBNITZ, minden polyhistorsága mel- 
lett− melly a tudományok’ egész tömegére terjesz- 
kedett ugyan ki, de legtöbb erőt a mathesis és phi- 
losophiára fordítván − rendszert nem alkotott, ta- 
lálékony esze inkább új nézeteket, eszméket, inté- 
seket és hypothesiseket szóra szét, mint megannyi 
szikrát, teljes kifejtésüket s rendezesöket másokra 
hagyván. WOLF vala ezen rendező, eredeti, talá- 
lékony észszel nem bíró, de rendszeressel ritka tö- 
kélyben. Az újabb bölcselkedők köztt ő az első, 
ki a philosophiai tudományok’ teljes encyclopaediá- 
ját dolgozá ki, a német egyetemeknél pedig nem- 
zeti nyelven készült tanító könyveivel a scholastica 
philosophiát kiszorítá. Módszere az általa elhíresült 
mathematical, melly alatt a logica szigorú alkal- 
mazását a philosophiai tárgyakra érté, s minél fogva 
az ellenmondás’elve minden − tárgyilagos szintúgy, 
mint alanyi − igazságnak és ismeretnek talpkövévé 
állíttatott fel. S ím ez gyökeres hibája. A mathesis’ 
tárgyai puszta mennyiségi vagy nagysági viszonyok, 
miknek meghatározása előleges úton teljesen sike- 
rül, mivel ezen viszonyok gondolatban és valóság- 
ban szintazok.     Három ember,  ló,   vagy alma ösz- 
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szeadva, egymástól elvonva, vagy sokszorozva, 
szintazon eredményt adja, akár ezt a tárgyakkal va- 
lóságban, akár számokkal, fejünkben, veszszük elő. 
Valamelly háromszeg’ szögei’ meghatározása a föld’ 
színén, papiroson, vagy fejünkben ugyan azon mim- 
kálódás. Ellenben a philosophia való tárgyakkal, lét- 
tel s ennek hatásai’ magyarázatával foglalkodik, a 
gondolat itt nem a tárgy maga, a gondolt lét nem 
a való lét; azért a tárgyakat is csak észlelés által is- 
merhetjük meg, s előleges fogalminkat az észreve- 
vés által nyújtott anyagra alkalmaznunk kell, ha 
nem akarjuk, hogy magyarázatunk üres formális- 
mussá váljék. A mathematicai módszer tehát a phi− 
losophiára, tárgya’ különbsége miatt, egy átaljában 
nem alkalmazható, s WOLF azt használván, a leg- 
gonoszabb formalismusba sülyedt. Munkái duzzadnak 
üres, pusztán névbeli, határozatoktól, s megmuta- 
tásai s osztályozásának nincs hossza vége, melly pe- 
dantság minden elméleti, kivált metaphysical, vizs- 
gálatokat végre utálatosakká tett. Logicai dogma- 
tismusának ürességét, KANT ugyan alaposan kimu- 
tatá; de ez mélyebben gyökerezik a német nemzet’ 
szellemében mint hogy azt egy vágással egészen ki 
lehetett volna irtani, azért a németek mint előt- 
te, úgy utána is, szemlélődnek, dogmatizálnak, 
elöljáró tapasztalás nélkül, pusztán előleges fogal- 
makra támaszkodva; a rendszerkórságot pedig WOLF 
hazájában úgy szólván megörökösíté. 

WOLF’  dogmatismusa és HUME’ scepticismusa 
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felébresztek KANTot, ki híres criticáival, a LOCKE ál- 
tal szóba hozott vizsgálatokat az emberi ismeret’ kút- 
fejei- s határairól befejezni szándékozék, s az első 
ellen a tapasztalás’ mellőzhetlenségét ismeretinkben, 
a második ellen  pedig előleges   fogalmink’ eredeti 
törvényességét bizonyítá be.     Lássuk azt bővebben. 
WOLF’ pusztán  logicai, szemlélődésen  alapuló 
dogmatismusa ellen, KANT, mint mondám, a tapasz- 
talás’ jogait védi.    A tiszta ész’ criticájának fő téte- 
le: hogy  merő fogalmakból a valót (vagy kitétele 
szerint  a léteit) meg nem   ismerhetjük.    Ezt bizo- 
nyítókig,   megkülönbözteti  szellemünk’ fogékony- 
ságát,    önmunkásságától, megmutatván hogy az is- 
meret’ anyagát érzékeink, formáját pedig előleges 
fogalmink  által   nyerjük,   minél fogva minden is- 
meret áltáljában csak úgy   lehetséges, ha először: 
a megismerendő tárgy általunk  észrevétetik, s má- 
sodszor: ha azt ismerettelietsegünk’ törvényei által 
meghatározhatjuk.   KANT ezen elméletében a tisz- 
ta gondolkodást a tárgyilagos  ismerettől    élesen 
megkülönbözteti.    Érzékiségünk szerinte nem gon- 
dolhat, az értelem  észre nem vehet.    Az érzékek 
csupán a dolgok’ tüneményeit veszik észre, nem a 
lényt, vagy kitétele szerint a dolgot magában (nou- 
menon); az ész ennél fogva csak a tüneményeket is- 
merheti megy s elméletileg, tárgyilagos igazsággal, a 
tapasztaláson felül nem emelkedhetik.    Az előleges 
formák, millyenek az érzékiségre nézve a tér és idö 
tiszta − pusztán   bennünk levő − szemléletei, az 
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értelem’ categoriái s az ész’ eszmei, egyedül az ész- 
revevésre s szemléletre vitetnek, azok nélkül üres 
alanyi formák, merő feltételei az ismeret’ tehet- 
ségének, miknek alkalmazása s haszna tehát a lehe- 
tő tapasztaláson túl nem hághat. A categoriák en- 
nél fogva magokban, a nélkül hogy az érzékiség’ 
tiszta tért s időt illető szemlélődéseivel egyesülve, az 
észrevevésre vitetnének s ennek az érzékiség által 
nyújtott anyaga által megtöltetnének, üres formák, 
mik ismeretet nem adnak; mi még inkább az ész’ 
eszméiről áll, mivel általános tárgyaik minden ta- 
pasztaláson túl vannak. 

KANT’ ezen elmélete szerint tehát minden is- 
meretünk csupán a’ tapasztalható világraorú szl. 
Megengedi ugyan, hogy eszünk az ok’, okozat’, ál- 
lomány’ és egység’ törvényei által vezetve, Önkény- 
telenül a tüneményeken túl emelkedik, s előleges 
törvényeire támaszkodva, minden észrevevésnek 
elérhetlen lényeket − mint a lélek és isten − nem 
csak gondol, hanem teljes hittel valóságukat is előre 
felteszi: de mind ez szerinte csalóka dialecticai látszat 
(Schein); mivel az ész’ eriticája által bizonyossá té- 
tetünk, hogy ember illy tudomást soha sem nyer- 
het, a tapasztaláson túl rá nézve üres térnél más nem 
létezvén. S a mint érzékfeletti lények meg nem is- 
merhetők, úgy be sem bizonyíthatok. Ε tekintet- 
ben KANT a tiszta ész’ criticájában megbírálja az 
isten’ léte’ bebizonyítására használtatni szokott ontolo- 
logiai, cosmologiai és physico-theologiai bizonyla- 
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tokát, megmutatni törekedvén, hogy kérelmiek, t. i. 
előre feltevők azt, mit épen bebizonyítani kellene. 
Mert nézete szerint az elméleti ész önmagával ellen- 
mondásba jő,   ha érzékfeletti dolgokat  fejtegetni, 
azokat megismerni, s rólok mint valóságos tárgyak- 
ról valamit állítani merészelj   s hogy   ezen nézetét 
teljesen bebizonyítsa, kimutatja ezen ellenmondáso- 
kat, az elhíresült, általa úgy nevezett antinómiákban. 
HUME  ellen  előleges  fogalmink’ eredetiségét, 
azaz a tapasztalástól nem függésöket kelle KANTnak 
megmutatni, mit ő ellenmondhatlan okokkal tett is4 

mellyekből kisül, hogy azok nem csak a tapasztalás- 
ból nem származnak 5  hanem megfordítva,   a ta- 
pasztalás maga egyedül alkalmazások által lehetsé- 
ges.    KANT tehát HUME’ scepticismusa’ alapját igen 
is megsemmisíté, de ebbeli elmélete némi fél idea- 
lismust (transcendentalisnak nevezi azt) alapít meg, 
mellyel a kétkedés’ egy új neme’ támasztására igen 
könnyen félre élhetni.    Előleges fogalmink t. i. sze- 
rinte − mint már  érintők − nem csak a tapasz- 
taláson  túl   bizonyos   tárgyilagos   igazsággal    nem 
bírnak, hanem alanyi természetűek is.    Mi, tanít- 
mánya szerint, nem ismerjük meg a dolgokat, ha- 
nem csak tüneményeiket, s nem mint a dolgok ma- 
gokban vannak, hanem csak a mint azokat gondol- 
hatjuk.    Tehát nem a tárgyak szabják meg ismere- 
tink’ minőségét,   hanem  alanyi  ismeret-formáink; 
az ember belülről kifelé nézi a világot, s nézete s an- 
nak  törvényei   szabnak törvényt a tapasztalásnak, 
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sőt magának a természetnek, mivel minden tapasz- 
talás, s így minden természetismeret, csak általok 
lehetséges, s ennél fogva szükségkép eredeti isme- 
ret-formáink’ minőségét ölti magára, mi annál bi- 
zonyosabb, mivel ismerettörvényeink a természet’ 
körében tárgyilagos igazsággal bírnak.  *) 

Átmegyek KANT’ gyakorlati nézeteire. A gya- 
korlati ész önkényünket a kötelesség és jog eszméi 
 

‘) Idézetekkel olvasottságot fitogtatni, textusomat elda- 
rabolni s tarkázni nem szeretem, mindazáltal az itt 
mondottakat még is szükségesnek tartom bebizonyí- 
tani. A sok helyek közöl szolgáljon erre ez egy: lm. 
Kants sämmt. Schrift, herausg. von K. Rosenkranz u. 
Fr. Wilh. Schubert. Leipzig, Leopold Voss. 1838. 2t. 
Th. 114. lap. „So übertrieben, so windersinnig es also 
auch lautet zu sagen: der Verstand ist selbst der 
Quell der Gesetze der Natur, und mithin der forma- 
len Einheit der Natur, so richtig und dem Gegenstan- 
de, nähmlich der Erfahrung angemessen ist gleich- 
wohl eine solche Behauptung. Zwar können empirische 
Gesetze, als solche, ihren Ursprung keineswegs vom 
reinen Verstände herleiten, so wenig als die unermess- 
liche Mannigfaltigkeit der Erscheinungen aus der rei- 
nen Form der sinnlichen Anschauung hinlänglich begrif- 
fen werden kann. Aber alle empirischen Gesetze sind 
nur besondere Bestimmungen der reinen Gesetze des 
Verstandes, unter welchen und nach deren Norm jene 
allererst möglich sind, und die Erscheinungen eine ge- 
setzliche Form annehmen, so wie auch alle Erschei- 
nungen, ungeachtet der Verschiedenheit ihrer em- 
pirischen Form, dennoch jederzeit den Bedingungen 
der reinen Form der Sinnlichkeit gema’sz seyn müssen.” 
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által szabályozza; törvényei előlegesek, s azt hatá- 
rozók a minek lennie kell: midőn az elméleti ész ma- 
gyarázza azt a mi van. A gyakorlati ész önt örvény- 
hozó (autonomisch), s akaratunk’ formáját szabja 
meg, a szabadságot előre feltévén. Az erkölcsi tör- 
vény pedig rávitelesen az empiricailag határozható 
önkényre, mint általános kellés (categorischer Im- 
perativ) jelenik meg,minden észszerű akaratnak szi- 
gorú szükségességgel egyetemi törvényességet hagy- 
ván meg, s ez állal a cselekedetek’ legfőbb célját 
jelelvén ki, melly nem jó indulatú érzemény, hanem 
a törvény’ tisztelete; minél fogva az ember’ erénye, 
akaratja’ szabad erkölcsi erejében áll, kötelességei’ 
teljesítését illetőleg; vagy esze’ hatalmában, érzéki 
természetünk’ önséges ösztönei- s kívánságainak az 
ész’ törvényei alá rendelésében. A boldogságra való 
törekvésre, lelkismeret- s eszünk által, KANT sze- 
rint, nem köteleztetünk, mivel ezt érzéki természe- 
tünknél fogva úgy sem mulaszthatjuk el; az erköl- 
csi törvény pedig e tekintetben csak azt kívánja: 
hogy ebbeli cselekedeteink a kötelességgel s joggal 
ne ellenkezzenek. 

A vallás’ eszméi, miknek tárgyait KANT elmé- 
letileg megmutathatlanoknak lenni állítja, a gyakor- 
lati ész által nyernek bizonyosságot. Ε tekintetben 
„gyakorlati követelései” (Postulate der praktischen 
Vernunft) híresek, s megérdemlik hogy néhány szó- 
val említtessenek. Eszünk, mond ő, a jónak való- 
sítására általános parancsok  által kötelez; azonban 
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anyagi szükségképeni törvényeknek alá vetett világ- 
ban élünk, mint részei a természetnek, sőt általa 
halván. Ha tehát ezen anyagi mindenség puszta ér- 
zéki szükségképen! törvények alá volna vetve s fel- 
sőbb irányban (tőlünk lát- s tapasztalhatatlanul) nem 
egyszersmind erkölcsieknek is: úgy erkölcsi célok- 
nak, s ennél fogva a jónak, valósítása lehetetlenné 
válnék. Erre azonban eszünk s lelkismeretünk, mint 
mondánk, általánosan kötelez, s mivel minmagun- 
kat ezen kötelesség alól semmiképen ki nem vonhat- 
juk: kénytelenek vagyunk előre feltenni, hogy a 
tapasztalható világrend felett, végső irányzatban, 
egy erkölcsi rend valóságosan létezik; melly az er- 
kölcsi célok’ létesülését lehetségessé teszi s bizto- 
sítja. Erkölcsi világrend azonban erkölcsi törvény- 
hozó s alkotó nélkül gondolhatatlan: tehát létezik 
olly erkölcsi lény, az erkölcsi világ’ törvényhozója 
és alkotója, létezik isten, − A lélek’ halhatatlan sa- 
ga’ követelését továbbá így fejti ki: Minden erkölcsi 
parancsok abban pontosainak össze, hogy folyton 
nemesűlni törekedjünk, vég nélkül tökéletesüljünk. 
Ezen kötelezésnek azonban nem tehetnénk eleget, 
ha életünk véges volna. Hogy tehát gondolkodva és 
cselekedve gyakorlati eszünk s lelkísmeretünk’ eluta- 
síthatlan parancsaival összeegyezésben maradhassunk, 
kenyteleníttetűnk előre feltenni, hogy létesülhetési 
feltételök igaz s valóságos; azaz hogy halhatatlanok 
vagyunk. Legegyszerűbben foly végre az erkölcsi 
törvényből akaratunk’ szabadsága.   Ha egyáltalá- 
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ban a jót kell valósítnunk, úgy magától értetik, hogy 
ezt tehetjük is, hogy szellemi tekintetben az anya- 
giság’ kénytelenségének alá nem vagyunk vetve, ha- 
nem hogy akaratunk szabad. − De bíráljuk már 
meg KANT’ ezen elméleti és gyakorlati tételeit, leg- 
alább főbb pontjaikban. 

KANT’ jó munkái, mellyekben itt közlött el- 
méletét előadá: a „Tiszta-, és a „Gyakorlati ész eri- 
ticái”. Az észéi Ezen szó’ határozatlansága s majd 
bővebb majd szorosabb értelemben vétele, a német 
philosophiában sok zavart okoz. A skót philosophu- 
sok emberi szellemről beszélnek, s’ ezen kitéte 
helyesebb. Így KANTnak szellemünk’ tehetségei’ osz- 
tályozásában is, az ész kétszer fordul elő. Egyetemi 
értelemben magában foglalja az érzékiséget, értel- 
met és az észt szorosan véve, mint az eszmék’ te- 
hetségét. Első helyen tehát szellem helyett áll, s így 
is kellene, zavar’ elkerülése végett, beszélnünk. − 
Az észt továbbá KANT elméletire és gyakorlatira 
osztja fel, ő, a legelső; s ezen megkülönböztetése 
természetűnk’ mélyéből van merítve, Csak kár hogy 
tanítmánya szerint elméleti és gyakorlati eszünk 
egymással némileg ellenmondásban állanak. Elméle- 
ti eszünk az igazat igyekszik meghatározni, s midőn 
ennek okait nyomozná, minden belső tüneményeink’ 
alapját szabad, halhatatlan lélekben helyezi, a kül- 
ső jelenetekéit, egy általános lényben, az istenben. 
Színt’ ezen eredményre akad gyakorlati eszünk is, 
a jónak valósulhatását lehetségesnek nem tarthatván, 
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ha szint ezen eszmék’ tárgyai’ valóságát előre fel 
nem (eszi. Az ész’ eredménye tehát mindkét tekin- 
tetben szintaz, s KANT a gyakorlati ész’ követeléseit 
helyesli, de nem az elméletiét, mint ha a gya- 
korlati ész nem volna szintazon tehetség, mint az 
elméleti, s ennek törvényei szint azon tárgyilagos 
törvényességgel nem bírnának mint amazéi. A nagy 
gondolkodó e tekintetben az észt világosan az érte- 
lemmel cserélé fel. Az értelem, igen is, nem bír ere- 
deti igazsággal, hanem azt vagy az érzéktől, vagy 
az ész’ előleges fogalmaitól nyeri; mert az érzékiség 
által adott anyagra a gondolkodás’ törvényeit ítélve 
alkalmazza; de ezen gondolkodás-törvények szint 
azon tárgyilagos bizonyossággal bírnak, mint az ér- 
zékek’ tanúságai. KANT’ alap tévedése itt az: hogy 
előleges fogalminkat alanyiaknak tartja; ez rontja 
el elmélete’ egész eredményét. Ha ezek pusztán 
alanyiak volnának, úgy tárgyilagos igazságukról, 
igen is, nem lehetnénk bizonyosak. De kérdezem: 
egyedig személyes természetünkhöz tartoznak-e ezen 
formák, vagy az egyetemes emberi természethez? 
A figyelem, ítélet, akarat egyediek, személyesek; 
mert minden egyedben vagy személyben különbö- 
zők; de az ész’ előleges fogalmai és eszméi, úgy 
mint az érzékek’ eredeti formái, minden emberben 
egyenlők s szintazok. Ha tehát ennél fogva min- 
den ember némileg máskép figyelmez, itél, akar, s 
épen ez oknál fogva hibásan s tévelyegve is ítélhet 
és akarhat − sőt egyedül e tekintetben, mert csu- 
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pán ez önkényünk’ a tévelyeghetésnek alá vetett kö- 
re −: úgy ellenben abban, mi eredeti tehetségeink’ 
formáit illeti, különbség nincsen; kiki egyenlően, 
a tér és idő’ formái szerint szemléli a világ’ tünemé- 
nyeit; kiki szintazon előleges fogalmak által gondol, 
s ismerete’ egészét eszmék szerint rendezi s foglalja 
egységbe. Ε tekintetben tehát senki nem is hibázhat, 
mivel e tárgyak túl vannak az önkény’ befolyásán, 
s mint egyetemi emberi természetünk’ eredeti s vál- 
tozhatlan ismeretformái, szükségkép tárgyilagos 
igazsággal bírnak; s épen olly joggal, mint gyakor- 
lati eszünk’ erkölcsi parancsai, kötelező törvényes- 
séggel. Sőt az okság, állomány stb előleges fogal- 
mink abban is a gyakorlati ész’ törvényeihez egy- 
általában hasonlók, hogy egyetemiek, sőt általáno- 
sak, azaz kivételt nem szenvedők. Ebben áll egész 
lényök. Minden okozatnak okának kell lenni, tulaj- 
donnak állományon alapulnia, áltáljában, minden 
kivétel nélkül: akár érzékeink által észrevehetők, 
akár nem, nekünk ezt szükségkép következtetnünk 
kell, s ha az okot és állományt a tapasztalásban nem 
találjuk, túl a tapasztaláson kényteleníttetünk azt 
gondolni. Az isten’ léte’ cosmologiai s physico-theo- 
logiai megmutatásai tehát állanak, csak általok töb- 
bet ne következtessünk mint a mire előleges fogal- 
mink felhatalmaznak. KANT’ állítása tehát: hogy a 
szemlélődés törvényesen a tapasztaláson túl nem hág- 
hat, helytelen. De azért a tiszta (logicai) és tárgyi- 
lagos   (metaphysicai)   gondolkodás’   különbsége áll; 
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mert előleges fogalmink a tapasztalás’ anyaga nél- 
kül merő üres formák, s valóságos ismeretet nem 
nyújthatnak. Általában, ki KANT’ criticáit olvassa, 
állandóan szeme előtt tartsa, hogy az ismeret alatt 
mindig a valóságos ismeretet érti, s ha ennek kö- 
vetkezésében azt állítja, mikép tiszta fogalmak által ez 
nem szerezhető, az nem mond egyebet annál: hogy 
az érzékfelettit érzékeink által észre nem vehetjük, s a 
mit csak gondolunk, érzéki szemlélhetőséggel,tehát 
valósággal nem bír. Ez kétségtelen! De előleges fogal- 
mink, mint már többször bebizonyítani, eszményi 
ismerettel s igazsággal bírnak, s ezen igazság tár- 
gyilagos bizonyossága; mert ha az nem volna, igaz- 
ság sem lehetne. Minden ebbeli kétség’ végkepeni 
elhárítása végett csak arra emlékeztetem az olvasót, 
mikép mi vizsgálódásainkban előleges fogalmainkat 
nem csak a philosophiában, hanem a természettan- 
ban is egyformán használjuk, a nélkül hogy alkal- 
mazásuk’ törvényessége ellen ez utolsó irányban két- 
kedés támadna. A természet’ hatásai’ okát tudnillik 
szintúgy észre nem vehetjük, mint nem belső gon- 
dolkodási, érzési és akarati tüneményeink’ belső ál- 
lományát. Az erők, mik által a’ természetben min- 
den történik, nem láthatók, hallhatók, szagolhatok, 
stb, mint nem bennünk a lélek; mindkettő csak 
gondolati dolog s ez iránti meggyőződésünk bizonyo- 
san nem valóságos (érzéki) ismeret. De kétkedünk-e 
azért p. o. a villany- vagy mágneseid valóságán? 
Hogy pedig   eszünk   törvényesen   önmagának 
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ellenmondhatna, s antinómiák létezhetnének, az 
egyáltalában lehetetlenség; mert ez esetben ugyan- 
azon tárgynak ellenmondó mondományokat (Prae- 
dicat) kellene helyesen tulajdoníthatnunk, mi kép- 
telenség. KANT’ antinómiáit MAASS teljesen felol- 
dá, kimutatván, hogy az ellenmondás egyedül on- 
nan, származik, mivel KANT a fejtegetés alá vett ér- 
zékfeletti tárgyakat egyszer mint tér és időben le- 
vőket, másszor mint azokon kívül helyzetteket veszi 
fontolóra. Hogy egyébiránt az itt előhozottakkal 
KANT’ vallásos lelkületére gyanú nem eshetik, alig 
szükség mondani; mért erkölcsiség s vallásosság 
philosophiájának legbelsőbb szelleme, legmélyebb 
alapjai. 

HUME’ scepticismusát, mint mondám, KANT 
az által semmisíti meg, hogy kimutatja, mikép a ta- 
pasztalás’ lehetsège is előleges fogalmink által van 
feltételezve. S valóban, ha a tapasztalás alatt nem 
puszta egyes érzéki benyomatokat, hanem az észre- 
vételeknek egy egészbe s egységbe köttetését értjük; 
ez kétségkívül csak előleges fogalmink’ segítségevei 
sikerülhet, még pedig önmunkásan, különben az ál- 
latok is bírnának tapasztalással. De ΚΑΝΤ, visszaha- 
tásában, itt is némileg túlságos, Megsemmisíté HU- 
ME’ tapasztalati scepticismusát s helyette tapasztalás- 
felettit (transcendental) állíta fel, vagy legalább okot 
szolgáltat illyenre. Ha tudnillik a dolgokat nem is- 
merjük meg, mint magokban vannak, hanem csak 
úgymint azokat gondolhatjuk; ha egész természetis- 
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meretünk is alanyi formáink’ színét és minőségét 
viseli, úgy; hogy a világot minmagunkból kifelé, 
mintegy szellemi szemüvegünk’ látásmódja szerint 
szemléljük: nincs-e JOUFFROYnak igaza, ha állítja, 
hogy az által KANT a scepticismusnak eszünkben 
törvényes helyt törekedett kieszközleni? Tapaszta- 
lásfeletti idealismusának (mint rendszerét nevezi) 
fonáksága’ itt az, hogy vizsgálata egyenesen a tapasz- 
talásból nem indul ki, s szellemünk’ formái’ meg- 
határozására úgy nevezett tapasztalásfeletti meg- 
mutatásokkal él, a helyett hogy azokat lélektani 
úton egyenesen eszméletünk’ adatiból következtetné. 
Mert így egészen ellenkező úton, belőlünk kifelé, 
szellemünk’ formáit a tapasztalás’ anyagára alkal- 
mazva, ennek természetesen annak rámáira kell fe- 
szülnie, s ismeretünk alanyi formaságából ki nem 
vergődhetik. KANT’ elmélete ezen fonákság által ar- 
ra van kárhoztatva, hogy a valóságot soha el ne érje. 
Ismereteink, az igaz, emberileg korlátoltak, de az- 
ért csalódások s hamisak-e? Féelreértést és félre- 
élést megelőzendőleg, minden esetre szükség lett 
volna e pontot ellenkező, és pedig világoldaláiól is, 
jobban kitüntetni, valamint a „Tiszta ész’ criticája’ 
elcsüggesztő eredményeit, a „Gyakorlati ész’ criti- 
caja’ban helyre hoza. A mint azonban elmeiele 
elő van adva, ködös fél idealismusa’ színében, a túl- 
csapongó szemlélődésre igen is hajlandó német böl- 
cselkedőknél, a legképtelenebb szélsőségekre kellelt 
alkalmat adnia.   Fél idealismusa fejletlenül nem ma- 
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radhatott, ismeretünknek alanyi korlátoltságából ki 
kellett vergődnie. S ím eljőve FICHTE, s a mi ΚΑΝΤ- 
nál csak fél, nála már egész;   általános   énje már 
mindenható erővel eszményileg teremt embert, is- 
tent és világot. Ezen túlság megdöbbenti SCHELLIN- 
get, eleinte FICHTE’ követőjét; átlátja hogy az ala- 
nyi elem egészen elnyelé a tárgyilagost, hogy neki 
a valóságot jogaiba vissza kell állítnia, s egyszersmind 
a KANT által ismeretünk ellen támasztott kétkedést 
szétoszlatni: visszatér tehát PLOTINhoz, sőt PLATÓ- 
hoz, s a gondolkodás’ és lét’, alanyi’ és tárgyilagos’ 
azonságát tevén elmélete’ alapjául, általános tudást 
törekszik előállítni. HEGEL’ bölcselete szintazon hy- 
pothesisen  nyugszik, szintazon célt  tűzi ki magá- 
nak, csakhogy tételeit, SCHELLING’  mysticai értel- 
mi szemlélésétől megtisztítva, dialecticai úton igyek- 
szik meghatározni, vagy inkább logicai szemlélődés 
által. Ez a német általános philosophia’ kifejlődésé- 
nek s KANTtal való összeköttetésének természethis- 
toriája; más rokonság közttök nem létezik,  akár- 
mint törekedtek s törekszenek is azt a közönséggel 
elhitetni. 

KANT’ gyakorlati philosophiája ellen nem lehet 
kifogásom; szelleme s elvei’ fönsége feltételeden 
magasztalást érdemelnek; s COUSIN’ bizonysága sze- 
rint is, az emberi észnek becsületére szolgálnak. 
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KANTtól természeti renddel azokra megyek át, 
kik Németországban a criticismust folytatják, rend- 
szerezik, javítják − KRUG és FRIESRE. 

KRUG TRAUGOTT VILMOS „System der theo- 
retischen und praktischen Philosophie” című mun- 
kájában, igazán KANT’ philosophiáját adja elő rend- 
szerezve, ámbár saját rendszerét transcendentalis 
synthetismusnak nevezi. Tapasztalásfelettinek mond- 
ja azért, mert philosophiája − egészen KANT sze- 
rint − ott kezdődik, hol a tapasztalás végét éri; 
s synthetismusnak, mert a tudás és lét eszméletünk- 
ben való eredeti s azért magyarázhatlan összekötte- 
tésén alapszik. Ez egy philosophiai quid pro quo, 
vagy ha akarjuk hypothesis, hacsak azt nem értjük 
alatta, hogy törvényes gondolkodásunk eredetileg 
tárgyilagossággal bír. Philosophiáját KRUG nem fej- 
ti ki a lélektanból, hanem alapphilosophiájaból, 
mellyben e tudomány’ alapelveit s célját határozza 
meg, talán honfiai’ ismert követelésének akarván 
eleget tenni, mert erőlködése a philosophiat elvont 
elvekből kifejteni, s szorosan rendszerezni, kitűnő. 
Hét kötetből álló rendszerének tartalma igazán az 
óriási jegyzetekben foglaltatik, kétség kívül ezek 
KRUG’ philosophiájának textusa, a cikkelyek csak a 
rendszer’ fonalát vagy inkább gerendázatát teszik. 
KANT’ azon alaptétele: „hogy puszta fogalmakból 
ismeret nem szerezhető, s az érzékfeletti megmutat- 
hatlan”, szolgál KRUG’ nézetének is alapul, mi on- 
tológiájára s az észvallás’ előadására némi egyolda- 
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lúságot von; annál jelesebb ellenben logicája s er- 
kölcs- és jogtanja. Mind ezen hiányok mellett azon- 
ban KRUG napjainkban a német philosophusok’ leg- 
népszerűbbike; egynek sincs olly nagy közönsége, 
ső nálunk is a legismeretesebb; munkái (mi a né- 
met philosophiában majd példátlan) idegen, holt és 
élő nyelvekre lefordíttattak, s ha némi tudósítások- 
nak hinnünk lehet, az ifjú Görögország és Ljszak- 
Amerika is ezek után oktatja fiatalságát a philoso- 
phiában. S mind ezt, belbecsén kívül, leginkább 
teljesen érthető és világos előadásának (ritka ma- 
dár a német földön!) köszönheti. De alkalmasint ez 
oka annak is, hogy a magokat per eminentiam phi· 
losophusoknak tartó hegelistáktól annyira lenézetik; 
mire a különböző philosophiai nézeten kívül egy bi- 
zonyos német sajátság is adhat alkalmat, mert „a 
német tudósok előtt SCHLOSSER bizonysága szerint*) 
egyáltalában mindig gyanús volt az, mi érthető és 
világos”. 

FRIES JAKAB FRIDRIKBEN a criticismus’ szeren- 
csés javítóját tiszteljük. KANT’ félidealisticai forma- 
lismusát egyszerűn azzal kerülé ki, hogy a philoso- 
phiát, mint kell és szükség, lélektanra alapítá, vagy 
− mint ő azt KANT’ műszavait követvén nevezi − 
philosophiai   anthropologiára.   Az elméleti és gya- 

 
*) Geschichte des achzehnten Jahrhunderts und des neun- 

zehnten bis zum Sturz des franz. Kaiserreich s. Heidel- 
berg, 1836-7. Eddig két kötet. 
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korlati ész’ ellenmondásai, rendszere szerint, az ál- 
tal szűnnek meg, hogy a tudást a hittől megkü- 
lönbözteti. Szerinte az előleges fogalmak szintúgy 
ismerettel és tárgyilagos igazsággal bírnak, mint az 
érzékek, de ismére tök nem valóságos, hanem esz- 
ményi, szóval hit, nem tudás: nem bírván érzéki 
szemlélhetőséggel, hanem érzeményi bizodalommal. 
Mi, mond ő, tudjuk az érzéki dolgokat, s a véges- 
nek tüneményeiben sejtjük az érzékfelettit, a vég- 
telent és örökkévalót. Az új „Ész eriticájának” egyik 
fénypontja eszméink1 megállapítása eszünkben, mi- 
nél fogva azok − mint az értelem’ előleges fogal- 
mai, mikkel egy eredetűek − eredeti tárgyilagos 
igazsággal bírnak. S valóban, honnan is származ- 
hatnának az isten, szabadság s halhatatlanság’ esz- 
méi? A tapasztalás bizonyítja, hogy lényokben 
egyetemiek s változatlanok minden eredeti igazsá- 
gaink, mint az egyetemi emberi természet maga, s 
ez kétségtelenné teszi, hogy szintazon tárgyilagos 
igazsággal is bírnak. FRIES, ki ezt nevezett munká- 
jában eddig legtökéletesebben kifejté, ítéletünk sze- 
rint a most élő német philosophusok köztt a legjó- 
zanabb s legmélyebb gondolkodó, csak az kár, hogy 
hona’ tudósainak eredendő bűnétől nem tud egé- 
szen szabadulni, s gyakran homályos s érthetetlen. 

A criticismus után az általános philosophiát − 
FICHTE, SCIIELLING és HEGEL’ tanjait − kell elő- 
adnom, annyiszori említés után, külső históriai rajz- 
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ban legalább. Hogy részrehajlással ne vádoltassam, 
szószólómul helyettem egy, nálam helyezeténél fog- 
va is sokkal jogosabb bírálót választok − BENEKÉT, a 
berlini egyetemben philosophia’ tanítóját, HEGEL 
egykori társát, kinek „die Philosophie in ihrem 
Verhältnisse zur Erfahrung, zur Spekulation und 
zum Leben. Berlinben, 1833ban kijött munkájának 
92. s köv. lapjain a következőket olvassuk: 

„Tudva van, mikep mar Bacon, Locke, Hume es 
mások sürgették, hogy a szemlélődés tisztán tapasz- 
taláson alapuló ismerettel cseréltessék fel. Útmuta- 
tások szerint KANT szintazon célt tűzé ki magának 
eriticáiban; ezek is, ellentétben a szemlélődéssel, 
az első laptól az utolsóig azon nagy igazságot tün- 
tetik ki: hogy merő fogalmakból az általok gondolt 
lét’ ismerete egyáltalában lehetetlen, s ez semmi 
más úton nem szerezhető, mint belső vagy külső 
tapasztalás által. De az idő’ viszonyai’ különbsége’ 
következésében e két vállalat különbözőleg sikerűit. 
BACON arra nézve, mit főleg szemmel tartott, a’ leg- 
terjedelmesebb s jelesebb élőmunkákat találta; az 
elmélet némileg a gyakorlat után jőve, pusztán azt 
nyilvánítván, mi ez által már sokféleképen gyako- 
roltatott, s érdeme csak abban állott, hogy a ter- 
mészetbúvárokat az általok követett vizsgálatmód 
iránt felvilágosítá s azt felsőbb álláspontból jóvá ha- 
gyá s megerősíté. A szelleminek észlelete és eleme- 
zése ellenben akkor, midőn KANT fellépett, még 
olly tökéletlen volt, hogy annak ismeretére sem te- 
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kintethetett elegendőnek, mit LOCKE teve feladá- 
sául, nem hogy még KANT’ terjedelmesebb s mé- 
lyebb fejtményeinek megfelelhetett volna. Hozzá 
járult, hogy a németek philosophiai kifejlődésekben 
sok tekintetben a többi népek mögött elmaradtak, 
és majdnem általában még a scholasticai módszert 
követék, minél fogva e bilincsek’ lerázása, KANT- 
nak, még magára nézve is, csah részben sikerülhe- 
tett. Alapirányzata pedig egyedül nemleges (nega- 
tiv) vagy polémiái oldaláról van világosan és hatá- 
rozottan kifejtve igenleges hiművelődésében még 
azon vizsgálatmódnak hódol, melly ellen vív az 
emberi szellem’ ismeret-erői s határai, függetlenül 
a tapasztalástól, s merő fogalmak által határoztatnak. 
De épen ez oknál fogva KANT’ elmélete, s mind 
azok, kik azt követték, az enyészetnek valának 
általadva. A valóság hatalmasabb, mint a philo- 
sophiai gondolkodó’ bármelly lángeszű képzelődése; 
s ha agyszüleményeket a természetre rátolunk, a 
képtelenség elébb utóbb mégis kiviláglik. A mint a 
kísérteteket szülő képzelgések magoktól elenyésznek, 
mihelyt a napvilág felderül, úgy a szemlélődés’ 
rémei, a belső tapasztalás’ világa előtt. 

KANT’ bánásmódja azonban a későbbi rendszer’ 
koholóiétól igen különböző. Ha nyíltan és elhatá- 
rozottan a helyes módszert nem követi is, egy, bár 
homályos és határozatlan eszmélet, őt e tekintetben 
mind a mellett szabályozva követni látszik. A cate- 
goriákat az adott ítéletformákból hozza le, categori- 
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cus imperatívja’ meghatározásának az adott erkölcsi 
nézeteket veti alapul, stb. minél fogva némellyek 
némi valószínű látszattal állíták, hogy KANT előle- 
ges ismereteit mint „tapasztalhatókat”, mint „ön- 
észlelés által bennünk feltalálhatókat” állítja elő, mi- 
nek ugyan legelhatározottabb nyilatkozásai ellen- 
mondanak. A philosophiai ismeret neki fogalomból 
származó észismeret, előleges ismeret minden ta- 
pasztalás előtt; a lélektan, a helyett hogy azt a phi- 
losophia’ alapjául tenné, szinte nem is philosophiai 
tudomány, hanem legfeljebb alkalmazott, s a philo- 
sophiában csak addig érdemel helyett, míg az elég- 
gé meggazdagodván, körén kívül mint független tu- 
domány megállhat. KANT tehát philosophiai isme- 
rete’ megállapítására nem lép elég messze hátra az 
adotthoz, ezen egyetlen tiszta kútfőhöz, ahhoz a 
mi a belső tapasztalásban s öntudatban nyilvánítta- 
tik; hanem legalább általán fogva az adotthoz megy 
vissza, magát nagy óvakodással, sőt nem ritkán kí- 
nosan, a beszéd- és gondolatszokáshoz és az akkori 
tudományban használt fogalmakhoz szabván. Ho- 
gyan is kaphatta volna philosophiája tartalmát má- 
sunnan, midőn az üresbőli szerkesztésnek nagy tit- 
ka korában még föl nem volt fedezve? 

„De ezen nagy titok csak hamar feltaláltatott. 
Az előkészületeket hozzá már REINHOLDnál találjuk, 
azon mindenkori sürgetésben, hogy a philosophia 
egy legfelsőbb elvből fejtessék ki. A kivitel rögtön 
ugyan nem volt remélhető, mert a mit  ő épített, 
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Aenesidemus csak hamar alapjában megrendíté; de 
megjelenek FICHTE, bámulandó akarat-erejével, s 
az alig kezdett munka bevégzetten állott. A lehe- 
tetlen tűzetett ki feladásul, s valóban nem az értel- 
mi, hanem az akarat-erőhöz kellett folyamodni, hogy 
az összetes, tartalma’ egész gazdagságában, az el- 
vontból, azaz puszta gondolkodás által − a teljes 
az üresből, s a minden a semmiből, némileg látszat- 
tal, kifejtethessék. Az változhatatlan törvénye az 
emberi szellemnek, hogy puszta gondolkodás által, 
akármelly formában, a képzelet’ semmi új kelméjét 
(Stoff) nem nyerhetjük, hogy tehát minden, a gon- 
dolatnak nyújtott elemekből csak annyit, egyál- 
talában többet ki nem fejthetünk, mint a mi ben- 
nok foglaltatik, vagy összelés (Combination) által 
képezhető. Azonban a lehetetlen olly szilárd bizo- 
dalommal követeltetett, hogy az már ennél fogva 
is egy ideig kivihetőnek tartatnék, s mivel az em- 
beri szellem, a mint valóban létegesítve van, erre 
semmiféle alakokkal nem bírt, tehát ahhoz fel kel- 
lett létegesíttetnie. Mivel a fejtmény − magában 
képtelen levén, s az emberi szellem’ minden törvé- 
nyeivel ellenkezvén − a valóságosan adatottból sem- 
miféle közvetítés (Vermittlung) által fel nem vala 
oldható: tehát processusa egyenesen s közvetetle- 
nűl bélyegeztetett, s azután ez állíttatott az igazi 
valóságnak, ellentétben az eddig közönségesen va- 
lóságosnak tartatottal, melly hamis és csak látszó 
valóságnak hirdettetett. Mind ez pedig történt, mert 
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ez a bolcselkedőknek úgy tetszett, honnan ezen 
bölcseletekben (Philosophem) egy, általában előke- 
rülő formula: „ennek így kell lenni”, az eddig szo- 
kott s törvényszerű „ez így van” helyett. Valóban 
ha KANTtól FICHTÉre átmegyünk, a philosophia’ 
törvényhozásában s alkotásában teljes forradalmat 
látunk, ámbár ez utolsó magát az első’ törvényes 
követőjének nevezé. KANT még csak akarja gon- 
dolni, mit gondolhat; FICHTE gondol a mit akar, 
alegképtelenebbet is; minél fogva utódai által vég- 
re az ellenmondás − melly a német philosophia’ ala- 
pítója LEIBNLTZtől a tévelygés5 egyetlen gyökerének 
tartatott−a philosophia’ legfelsőbb alkotó elvéül, 
s ennél fogva az igazság’ gyökeréül emeltetett fel, 
igen becses őszinteséggel. Altaljában arra, hogy va- 
lami akartassék,a legnagyobb képtelenség alig vala 
eléggé képtelen, úgy hogy KANTnak sokfélekép meg- 
vitatott gyakorlati ész’ elsőségét, a gyakorlati esz- 
telenség’ teljes vítatlan elsőségévé látjuk átváltozva”. 
„Ezen alapviszonyból teljesen származtathatók 
a rá következő philosophia’ minden sajátságai s tör- 
ténetei. Először (hogy minden tekintetben általános 
legyen) általános érthetetlensège. Érteni igazán 
csak azt lehet, mihez a formák az emberi szellem- 
ben valósággal megvannak; mert csak ez gondol- 
kodva teljesíthető, valósággal utánszerkeszthető. 
Akármi paradoxumnak lássék is tehát, ügy hiszem 
minden igazsággal állíthatom, hogy ezen bölcsele- 
tek magok az alkotóktól sem értettek igazán; ők is  
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magokban az értelem’ látszatát csak hasonló képzel- 
géssel, az érintett fejtmények’ alapján, mesterkél- 
heték elő. Innen e rendszerek’ szerzőinél azon örö- 
kös szökellés a megfeszítéstől a megeresztésig; s 
nagyon szembeszökő jelenet, mikép azon siketítő 
örömriadás’ ellenére, mellyel a FICHTEféle philoso- 
phia tisztelői által fogadtatott, jelennen egészen el- 
enyészett, a mennyiben tudnillik philosophiai rend- 
szertől kívánható, hogy ne csak alkotása szellemi 
ereje’ oldaláról dicsértessék s szájról szájra némi 
formulákban átszálljon, hanem igazi meggyőződést 
szerezzen”. 

„Egy FICHTE’ követőjét ismertem, egyiket a 
leghíresebbek s biztosabbak közöl, ki a „Tudomány- 
tan” leckéit többször egymás után s a legfeszültebb 
figyelemmel hallgatá, s azonkívül szerzőjével sze- 
mélyesen is társalkodott *), egy sokféle érdemű 
férfiút, ki FICHTE’ philosophiáját mindenkinek s ne- 
kem is nagy hévvel ajánlá, s ki mind e mellett biz- 
tos beszélgetés köztt megvallá, hogy FICHtét iga- 
zán soha sem értette **). Csak ollykor, midőn ez, 

 
‘) Bernhardit érti, az akkori Fridrik-Werderi gymnasium’ 

igazgatóját. 
     **) Illyféle nyilatkozásnak Schellingre nézve magam is ta- 
núja voltam. Jogtanuló koromban egyik lelkes bará- 
tom, szenvedelmes magasztalója a német philosophiá- 
nak, azzal dicsekedett, hogy a mióta Sehelling’ ta- 
pasztalás feletti idealismusát tanulja, egészen más em- 
ber. Múlt évben történetesen összeakadok emberem- 
mel s használni akarván az alkalmat  Schelling’ phi- 
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vele sétálgatván, szerkezeteiről lelkesülve ömlede- 
zett, rémlék előtte, mint ha szempillanatokra a bo- 
rút derű váltaná fel; de ez neki, ön vallomása sze- 
rint, soha 24 óránál tovább nem világított. Ha ezt 
magáról egy olly sok oldalú, mélyen müveit férfiú- 
nak meg kelle vallania, mint ‘állhatott a dolog a töb- 
bieknél, a fiataloknál? „Mióta REINHOLD eltávozott 
(így ír FORBERG, Fragmente aus meinen Papieren 
Jena, 1796), philosophiája (nálunk legalább) kimúlt. 
A „melléknév nélküli” pbilosophiának minden nyo- 
ma elenyészett az itt tanulók’ fejeikben. FICHTÉnek 
hisznek, mint soha REINHOLDnak. Amazt ugyan még 
kevesbbe értik, de annál megátalkodóttabban hiszik 
tanítmányait. Én és nem-én most a tegnapi philo- 
sophia’ jelképei, mint ez előtt anyag és alak”. Sőt a 
nem értés’viszonya könnyen nagyobb terjedelmű is 
lehet. „Történhető (jegyzi meg LICHTENBERG, Ver- 
mischte Schriften, II. köt. 84 lap), hogy KANT’ phi- 
losophiája’ némelly tanítmányai egészen senkitől sem 
értetnek, s kiki azt hiszi, hogy a másik’ tételeit job- 
ban érti mint önmaga”. − Innen azon képzelgés- 
hez, hogy e nem értettet magunk is értjük, csak 
egy lépés van, s ez már annál fogva is könnyen el- 
követhető, mivel rá annyi fáradságot, időt és erőt 
fordítottunk, miket hiába nem akarunk elfecsérleni”. 

losophiája’ némi homályos helyei’ felvilágosítására, 
magyarázatra szólítom fel; s ím − elneveti magát, s 
megvallja, hogy Schellinget soha sem értette. 
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„Innen, s a beavatottak’ lángoló lelkesüléséből 
magyarázható a többiek’ teljes kimaradása, midőn 
máskor, még KANT’ rendszerét illetve is, vitatás 
köztt a legelhatározottabb elleneitől sok tételei iga- 
zaknak ismertettek el. A későbbi rendszereknél el- 
lenben vagy mindent el kelle fogadni, vagy semmit. 
Kinek egyszer sikerült az új combinatiók’ formáit 
magára ráerőltetni − mert természet-elleniségöknél 
fogva erőltetés nélkül ez, mint a felhozott tanúsá- 
gokból látjuk, még a feltalálóknál sem sülhetett el− 
az azután egészen bennök élt, s minden más gon- 
dolkodásra el vala rontva; ellenben, a ki magát be- 
le nem erőltette, azokról legkevesebbet sem érthe- 
tett *). Ez oknál fogva a többi népek ezen philoso- 

 
‘) Az alaptételek’ képtelenségénél s azon szembeszökő el- 

lentételnél fogva, mellyben majd mindnyájan a józan 
észszel állnak, egyáltalában nem lehetne megmagya- 
rázni, mint találhattak annyi követőket, ha nekik 
azon szertelen lelkesedés, mellyet Kant’ philosophiája 
gerjesztett, örökségül nem jutott volna, s e tüneményt 
nem magyarázná. Ellenben, figyelemmel olvasván az 
e korból nem rég megjelent életírásokat, levélgyűjte- 
ményeket stb. csodálkoznunk kell, hogy illy lángo- 
ló felhevülés olly hamar enyészhetett el. Minekutána 
Kant’ philosophiája a mindjárt eleinte neki szegült 
hatalmas ellenállást diadalmasan meggyőzte, Német- 
ország’ több részeiben különböző korú és sorsú fér- 
fiak köztt egyesületek keletkeztek, egymást a tiszta 
ész’ criticája’ megértésében segítendők. (Lásd Reh- 
bergs Sämtl. Schriften 1. köt. 154 lap). Némellyek’ 
lelkesedése minden hitelt felülmúl. „Hamburgból (így 
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phiai szerkesztésekbe belé sem okulhattak volna, s 
legújabb német philosophiánkat újságkórságból, s 
rendkívüli és hallatlan eszmék általi ragyogásvágy- 
ból magyarázzák. 

„Még sokkal inkább. mint a költészetben (így 
fejezi ki magát egy újabb lelkes angol író: CHEVE- 
NIX RICHARD, An essay upon national character 
stb. London, 1832. 1 köt. 486 lap) szembetűnő a 
philosophiában a német szellemi fejlődés’ hibás irá- 
nya; s épen azon vidék, mellynek legvilágosabbnak 
kellene lenni, elhomályosítva mutatkozik a képze- 
lődés’ kicsapongásai által. A szellem’ vele született 
fönsége igen is a tévelygésekben is mutatkozik, s 
KANT’ és utódai’ szilaj s ködös szemlélődései mélyen 
beható elme’ látományai; de a kívánság egy vagy 
két lépéssel elődein túl tehetni, a nélkül hogy hatá- 
rozottan eszméinők, melly irányban tétessék ezen 
lépés − a becsületvágy, azt megismerni, mi az em- 
beri ismeret előtt talán örökre el van zárva, őket 
 

ír Baggesen, 1793ban) Königsbergbe megyek, csak 
azért hogy a második Messiást láthassam”, s egy kis- 
asszonynak (Herbert Mária) Kanthoz írt levelében e 
sorok fordulnak elő: „Ne vegye rósz néven, s enged- 
je nekem szokott kegyével azon örömet, hogy önnek 
írhassak s mert én e mellett a legmélyebb tisztelés és 
szeretet’ éldeletét érzem, kegyednek, az emberiséget 
felmagasztaló személye iránt” stb. (Denkwürdigkeiten 
des Philosophen und Arztes Joh. Benj. Ehrhard stb, 
herausgegeben von Yarnhagen von Ense. 354. és 373. 
lapon). Beneke. 
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az ész’ korlátain teljesen túl vezeté. Azon alaptéve- 
dés, hogy a lángeszű szellemi erőt újsága’ oldalá- 
ról fogják fél, kicsapongó szemlélődéseiknek más 
korlátot nem szab, mint azon végtelen sokféle át- 
változtatásokat, mellyeket az emberi gondolatok 
engednek”. 

„Mi a jelen értekezés’ íróját illeti, őszintén meg- 
vallja, hogy neki, ámbár szaktudós, a FICHTE, 
SCHELLING, HEGEL, s a hasonnemű bölcseletek’ 
megértésére, az ahhoz megkívántató létegesűlés (Or- 
ganisation) mindenkor egyáltalában hibázott. Köte- 
lessége szerint, mind ezen rendszereket a legvégsőbb 
erőlködéssel és önmegtagadással, ismételt tanulmá- 
nyai’ tárgyává tévé; de soha legkisebb sejtést sem 
nyerhetett az iránt, melly módon tehetne magának 
az én korlátokat, vagy nem-ént ellen, miképen 
oszolhatnék, szakadhatna az eszményinek és valónak 
azonsága sarkaiba, vagy hogy’ mehetne az elvont 
fogalom máskép-létébe (anders- Sage) által *). Mind 

 
*) Emlékezzünk arra vissza, mit Beneke e philosophiák’ 

érthetétlensége’ okairól mondott, hogy tudnillik a to- 
lok kívánt gondolkodási szerkesztések nem képezhetők. 
Szellemünk külső behatások által izgattatik munkás- 
ságra, észre vesz, észlel, s elvonás és összelés által fo- 
galmakat képez; ha pedig ítélni akar, fogalmakat 
hasonlít egymással össze, s ebbeli működése tétel, 
ellentétel, s következtetésből áll. Ezen, természe- 
tünk által megállapított processust az általános philo- 
sophia’ hőseinek is ïneg kellett némileg tartaniok; de 
magokat egészen hozzá szabni annyi lett volna, mint 
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ezekből mást nem érthetett mint a hamisan ma- 
gyarázott problémát, melly ezen vizsgálóknak az 
idő viszonyok által, az emberi szellem’ valóságos for- 
máival ellenkező alakban, nyújtatott, s mind a mel- 
lett mégis szerkezeteinek legmélyebb alapját képezi”. 

 „Mi a szerzőt eleitől fogva az ezen   irányban 
 

a józan észhez visszatérni, s azt ismételni, mit Thaïes 
óta nem csak minden philosophus, de általában min- 
den ember lesz. Fichténél tehát az én a nem-ént teszi 
magának ellent, Schellingnél a tárgyat (ellentételét), 
Hegelnél máskép-létét. Fichtérôl nem is akarok szó- 
lani. Schellingnél az ellenvetés még némileg gondol- 
ható, mert az alany’ munkássága ki nem záratik; de 
Hegelnél egyáltalában képzelhetetlen. Philosophiája a 
lét’ (Seyn) tiszta fogalmából indiil ki, vagy magyar 
hirdetői szerint a VANból. Ezen lét először is, hogy 
rendszere tiszta észleges (rationell) legyen, nem à lé- 
tezőből elvont lét, mert így empíriái tartalmú volna; 
hanem lét mint prius, létező előtt és nélkül. Itt az el- 
ső lehetetlenség. Továbbá, ha Hegel ezen tiszta lét’ 
gondolásában a gondolkodó’ alanyiságát ki nem zárja, 
philosophiája nem lehet általános ismeretű, s szét nem 
oszlatja a Kant által ismeretünk’ alanyisága iránt fel- 
hordott nehézségeket. Azért a holt és üres fogalom az 
alany’ segítsége nélkül, magától indul dialecticai 
mozgásnak, s máskép-létébe átmenvén, onnan megint 
(mintegy bukfencezve) pattan magába vissza. ím a 
második lehetetlenség. S mégis ezen képzelhetetlen 
mozgás közvetíti − vagy inkább teremti − a valót, a 
ezen lehetetlen processus az (Lásd Schelling’ élőbeszé- 
dét Cousin’ philosophiai töredékei’ előszavához, a 
XXV. lapon), mellybe a német philosophia saját lé- 
nyét, characterét s haladását helyezi. 
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fekvő rendszerekkel meghasonlásba hozta, egy szó- 
val az, hogy a legjobb akarat mellett velők semmit 
sem tuda kezdeni. Általok sem maga, sem a világ 
fölött világosságot nem nyerhetett; az érzék feletti- 
nek megismerése pedig, mellyet mindenek előtt 
ígérnek, tőlök csak az által nyerhető, ha légben 
függő hatalomszavaikat a legvakabb s oktalanabb 
hittel elfogadjuk; életrevalót pedig épen olly keve- 
set nyerhetett; röviden, tolok semmit sem tanulha- 
tott. Sokat tanult KANT, JACOBI, FRIES, és HERBART- 
tól, miért ezen férfiaknak mindenkoron hálával tar- 
tozik; még többet BACON, LOCKE, HUME, GARVE, 
PLATNER és másoktól, mindeniktől azon mértékben, 
mellyben a belső tapasztalás’ korét nagyobb terje- 
delemben kivizsgálák s fölfedezéseiket világosan s 
tisztán előadák; minden nap s órában még más 
nemzetek’ olly Íróitól is, kiket különben a jeles szel- 
lemek közé nem is számíthatni, folyton tanul, leg- 
alább egyes dolgokat; de HEGELtől némelly alkal- 
mi jegyzeteket kivéve, mint azok minden jelesebb 
író’ munkáiban találtatnak, minden fáradsága és fo- 
gékonysága mellett is, soha semmit sem tanulha- 
tott. Mert még azon becses ismeretek is, mellyeket 
ezen mély gondolkodó s módszere’ követői, a ta- 
pasztalási tudományok’ tanulásában merítettek, a 
holt és üres formák’ következésében, mellyek min- 
denre ráfeszíttetnek, nálok olly igen megcsonkúlva 
s elferdítve jelennek meg, hogy azokat szerencsét- 
len átváltozásukban némi bizalmatlansággal tekinte- 
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ni, s további tisztább eligazodásig félre tenni kény- 
teleníttetünk!!”. 

„Azon bajjal, hogy ezen rendszerekből semmit 
sem lehet tanúinunk, igen szorosan össze van kötve 
egy más, t. i. az, hogy az általok tovább fejlődött phi- 
losophia’ a maga részéről sem haladt semmit. Min- 
den rendszernek elülről kelle kezdeni, alapját újon- 
nan vetnie, mint ha előtte semmi sem történt vol- 
na. Kérkednek ugyan, hogy egymás által vannak 
feltételezve, s minden későbbi, léteges összekötte- 
tésben, az előbbiből képeztetett; de ez már azon 
ellenmondás által cáfoltatik meg, mellyben ezen 
rendszerek7 elseje az utolsókkal áll, mivel azokat 
egyes egyedül azzal látjuk foglalkodni, mi KANT’ 
eriticája’ alapiránya szerint minden időre megmu- 
tathatatlan. Illy egység ellen azon kívül a legvilá- 
gosabb históriai tanúságok is szóknak, mellyekből 
épen ellenkezőleg kiviláglik, hogy közttök a legna- 
gyobb egyenetlenség és a leghatározottabb roszalás 
tűnik ki. FICHTE mindenütt hirdette, hogy Tudó- 
mánytanjával semmi más szándéka nincs, mint KANT’ 
tanítmanyának tovább vitele s megállapítása. S ím 
a közönség KANTot ünnepélyesen felszólítá, nyi- 
latkozzék, vajjon egyet ért-e F. ezen állításával? 
mire az (Intelligenzbl. zur Alig. Lit. Zeit. 1799. 109. 
szám) felelt: „Ezennel kijelentem,hogy FICHTE’Tu- 
dománytanját egy általában meg nem állható rend- 
szernek tartom. A Tiszta Tudománytan sem több 
sem kevesebb mint puszta logica, melly elveivel az 
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ismeret’ anyagáig nem hat, s mellyből ennél fogva 
valóságos tárgyat nem lehet kiszemelni. A mi FICH- 
TE’ elvei szerint a metaphysicát illeti, ebben olly 
kevéssé vagyok hajlandó’ részt venni, hogy hozzá 
utasított feleletemben, neki szőrszálhasogatásai he- 
lyett, jó előadását gyakorolni tanácslám, mint ez az 
ész’ criticájában haszonnal alkalmazható; de tőle 
azon nyilatkozással utasíttattam vissza: „hogy a scho- 
lasticait szeme elől el nem veszítheti”. A kérdés te- 
hát: vájjon a FICHTEféle philosophia’ szellemét igazi 
criticismusnak tartom-e, magától meg van oldva, s 
becsét vagy nem becsét szükségtelen meghatároz- 
nom, mivel itt nem a megbírálandó tárgy, hanem 
a megbírálandó alany vétetik szóba, minél fogva 
elég lesz ha ezen philosophiát illetve minden rész- 
vételemről ezennel lemondok. Egy olasz közmondás 
azt tartja: „Isten őrizz barátinktól, ellenségeink el- 
len magunk őrizendjük magunkat”. Léteznek tudni- 
illik jószívű, jóakaró, de az eszközök’ választásában 
s szándékúik’ elősegítésében magokat fonákul alkal- 
mazó, s ollykor csalárd, fondorkodó, vesztünkre 
törekedő s a mellett a jóakarat’ beszédét szájokbaa 
hordozó úgy nevezett barátok, kiktől, s kiállított 
tőreiktől, nem lehet eléggé óvakodnunk”. − Ilíy- 
képen ítélt KANT FICHTE’ philosophiájáról; mire ez 
utóbbi’ feleletében azt olvassuk: hogy „KANT mégis 
csak három negyedfő”, s mikép az, mit philosophiá- 
járól mond,épen az övére alkalmazható stb” − SCHEL- 
LINGről FICHTE, JACOBIhoz  1804. költ levelében, 
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így nyilatkozik: „Ez minden termeszetphilosophiá- 
ja mellett még önmagával sincs tisztában: a ter- 
mészetnek tulajdonítson-e létet, „vagy ne. Ha az 
általánosba esik, elveszti a viszonyost, ha a termé- 
szetbe, általánossá enyészik el. A mellett a formá- 
val példátlan szerencsétlensége van, amint neki azt 
részint KOPPEN is igen jól megmutatta. Ezen férfiú 
s mind azok, kikre tekintete hat, mérték felett be- 
csültetnek meg, ha rólok csak említés történik is. 
− S illy modorban ment ez az újaknál slegújab- 
baknál: mindenütt az Agramant’ tábora”. 

„Ezen egyenetlenség, ezen átszökellés az ellen- 
kezőbe annál feltűnőbb, mivel alapban csak egy 
fonal az, a mellyen mindnyájan tovább fonnak, 
csak egy szegény eszme, melly mindig új és új for- 
mába öntetik, s melly bár különbözőnek, sot az 
előbb képzettekkel ellenkezőnek latszék is, legmé- 
lyebb alapjában mégis ugyanaz, FICHTE, kit a rá- 
következőkből egyes egyedül mint nagyban terem- 
tőt tekinthetni, ámbár tárgya neki is KANT és 
REINHOLD által szolgáltatott kézhez, azon alaphan- 
got hallátta legelőször, melly minden változtatása, 
mellett mégis mindig egyenlő maradt. Mélyebb 
szemlélődési lelkülete után HEGEL’ általános (üres) 
semmié, az általános (üres) énnel egészen ugyanaz; 
s az elvontnak átmenetében máskép-létébe, s visz- 
 
*) Lásd. Joh. Gottl. Fichte’s Leben und literarischer Brief- 

wechsel. II. köt. 191 lap. 
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szafordultában maga- s magának-létébe (An- und 
für-sich-Sein), FICHTE’ formulájára ismerünk, 
hogy az én magának korlátokat (nem-ént) tesz ellent, 
s ezektől végtelen munkásságának kiinduló pontjá- 
hoz visszatér. Igen helyesen jegyzi tehát meg ezen 
korszak’ egyik éles eszű szemtanúja (Rehberg. Lásd 
Sämtl. Schriften. 1828. IV. köt. 147 lap): „Azon 
fáradság, a rendszerek’ egész sorát minden fordula- 
taikban kísérgetni, sok erőlködésbe kerül és − 
semmi eredménynyel nem jutalmaz; egyetlen egy 
gondolat’ kifejlődése, melly mindig csak más kité- 
telekbe öltöztetik, az emberi szellem históriája! 
tekintetéből is, heves érdekkel bír’. Sivatag hegy- 
rónán sétálva, első szempillanatban jól érezzük ma- 
gunkat, erősítve a tiszta levegőtől s a messze terje- 
dő kilátás által, s elcsábíttathatnánk, hogy ott ál- 
landó lakást válaszszunk; de levegő és kinézés ki 
nem pótolhatják a táplálékot, mellyet a kopár hely 
nem nyújt; s így minden előjáró erősítés mellett, 
ha lemenetelre nem határozzuk el magunkat, sor- 
vadásnak s halálnak adatunk által. Ez újabb né- 
met philosophiánk’ sorsa. A sorvadás már régen be- 
következett, sebes léptekkel maga körül harapód- 
zott, s philosophiai rendszereink gyalázatos éhenha- 
lástól meg nem menthetők, ha minél elébb ki nem 
békülnek a tapasztalással és élettel, s ezeknek dús 
és erősítő tápláléka által, elalvó életlángjaikat újra 
nem élesztik!”. 

„A fejtmények’ képtelenségéből mellyeket újabb 
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philosophiánk szóba vesz, továbbá egy új, minden 
ebbeli munkákban kitűnő sajátsága is magyarázha- 
tó: t. i. azon bitorló hang, mellyben jóslatait nyil- 
vánítja.   Igazán meggyőzni nem lehetett senkit, rá 
beszelni csak ezt vagy amazt, s így ‘a nagyobb rész- 
re nézve nem maradt egyéb, mint nekik imponálni, 
őket megrettegtetni. Az alaphangot erre, e  tekin- 
tetben is, FICHTE szolgáltatá, ki már KANTnak is 
illyformán kívánt imponálni, gondolatait rá tolni, 
sőt a közönséggel s magával KANTtal elhitetni, hogy 
ha betű szerint vele Össze nem egyez is,,szellemrec 

nézve vele egyet ért, sőt neki is azt, a mit ő (FICHTE) 
gondolkodott,,gondolnia kellett’. FICHTE’ ezen im- 
ponálási vágya még inkább mutatkozik, REINHOLD, 
JACOBI s más philosophiai gondolkodók ellen, mire 
nézve   REINHOLD   egyik   hozz.á utasított  levelében 
igen helyesen jegyzi meg: „hogy egyede észrevét- 
lenül azon álláspontot foglalja el, mellyet maga a 
tiszta énnek jelelt ki.   Illyenkor is, ha zavarba jön, 
mint ez elvei’ minőségénél fogva,elkerülhetetlen volt, 
önmegelégedett akarat-erejéhez folyamodik.    FICH- 
TÉnek   mindig    igaza   van,   mivel  akarja   hogy 
legyen, s ha szemlátomást nézetét változtatta is,   a 
közönséget  feddi, hogy elébbi  előadásában utóbbi 
nézetét meg nem tudá sejteni.” ‘) 

„Tudva   van mikép   ezen   zsarnokilag   lenéző 
 

*) Egy berlini elménc erre a következő, Vecsey profes. 
által a Tud. Gyűjt.-bon közlött verseket írá: 
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hang, melly már előre minden ellenmondást lever- 
ni igyekszik, a legújabb ideig magával egyenlő ma- 
radt, s ha FICHTÉhez képest, belső erőre csökkent 
is, külső hevességre s éktelen zajra nézve még ma- 
gasbúit. Tudva’ van, mikép nem csak megállapo- 
dott hírű kortársak gyaláztattak le, hanem a múlt kor’ 
olly gondolkodói is, kiknek fönséges szellemerejok s 
a tudomány körül szerzett érdemök a századok’ cso- 
dálata’ oszthatlan tárgyai valának; mikép maga NEW- 
TON ügyetlenséggel, izetlenséggel, álnoksággal, 
vaksággal, tudatlansággal, együgyűséggel s gon- 
dolatlansággal vádoltatott. Ezen bánásmódnak tud- 
nivalókép a mestert és tanítványait a közönség’ be- 
csülésétől meg kellett fosztania s e philosophia min- 
den tekintetben megérdemlett bukását siettetnie!!” 

Ha BENEKE’ ezen szavait azzal, a mit KANT’ 
philosophiájárórmondék, egybevetjük, s még egy- 
szer visszapillantva, az egészen végig nézünk: kivi- 
láglik, mikép KANT’ eriticája vég eredményeiben el 
vala vétve, s ez szolgála okul, hogy utódai által ott 
nem követtetett, hol igaza volt, de abban igen, 
a miben hibázott. Falóban, az eredetiség’ vadásza- 
ta, az újság- s rendszerkórság minden korlátokon 
tulhágott   A művészettől azt kívánjuk, hogy a ter- 

 
Zweifle an der Sonne Klarheit, 
An der Gottheit höhrem Licht, 
Leser! − nur an meiner Wahrheit, 
Und an deiner Dummheit nicht. 
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mészettel, a philosophiától, hogy a józan észszel ne 
ellenkezzék; de ez oktalan követelésnek tekintetett. 
A philosophia, mond HEGEL (Kritisches Journal 
der Philosophie, I-köt. 1 dar. XVII. lap), csak az 
által philosophia, hogy az értelemnek s azzal még 
inkább a józan észnek − mi alatt egy emberszárma- 
zék hely- s időbeli korlátoltságát (?) értjük− hom- 
lok egyenest ellenkezik, melly viszonyban a philo- 
sophiának világa egy általán fogva megfordult vi- 
lág.” Illy törekvések s nézetek GOETHe által, igen 
helyesen, következő epigrammal  tiszteltettek meg: 

Ein Quidam sagt: ich bin von keiner Schule, 
Kein Meister ist, mit dem ich  buhley 
Auch bin ich weit davon entfernt, 
Dasz ich von Todten was gelernt. 
Das heiszt,  wenn ich den  Herren recht verstand: 
„Ich bin ein Narr auf meine eigne Hand.” 

Lehetne-e csodálnunk, ha illy viszonyok köztt 
végre a német philosophiában anarchia ütne ki? HE- 
GEL’ halála után SCHELLING (COUSIN’ philosophiai 
töredékei’ előbeszédéhez írt előszavában) meg is tá- 
madta ennek rendszerét; a hegelisták feleltek, KRUG 
a criticismns’ részéről szólt belé’, pamphletje, melly- 
nek címe: „A német philosophia, megsemmisítő 
harcban önmagával” már gyaníttatja az anarchia’ el- 
hatalmazását. Legközelebb pedig LEO, hálái egye- 
temi oktató, a hegelistákat atheismussal vádolja s 
az oktatásbóli kizárásokat sürgeti. 

De   csüggesztőbb,   mint   ezen   viszályok   s   gyanú- 
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sítás − mellyel egyébiránt már elébb FICHTE és 
SCHELUNG is terheltettek − a német közönségnek 
( minden tanúságok’ egyező szava szerint ) a phi- 
losophia iránt mind inkább mutatkozó részvétlen- 
sége. Az általános philosophia olly kevéssé felelt 
meg magas ígéreteinek, s elpártolván a tapasztalás- 
tól s élettől, olly tökéletesen elzárkózott termé- 
ketlen, elvont fogalmai’ világába; magában olly 
érthetetlen, s a józan észszel olly ellenkező, hogy 
az által magától minden ép elmét elidegeníteni, sa 
philosophia’ hitelét általában csökkentenie kellett. 

„Minden hamis művészet, minden hiú bölcse- 
ség (mond KANT Prolegomenái’ 190. lapján) csak 
egy ideig tart; mert végre önmagát semmisíti meg, 
s legmagasabb műveltsége egyszersmind enyészeté- 
nek időpontja.” S valóban, a német szemlélődő phi- 
losophia, úgy látszik, HEGEL’ rendszerében végső 
tetőpontját érte el, s képtelenségeit kimerítette: 
neki ezentúl mysticismus- és scepsisbe enyészni 
vagy a józan ész által újjá születését ünnepelnie kell. 
S valójában, mint ha a józan ész’ visszahatása már 
is mutatkoznék; mert a németek újonnan a criticis- 
mushoz s lélektani módszerhez látszanak folyamod- 
ni. KANT’ összes munkái e percben két helyen adat- 
nak ki, szükségességük föléledt; a németek érezni kez- 
dik, hogy azok a világliteratúra sajátja, s a phi- 
losophia’ históriájának természettárába − hol FICH- 
TE, SCHELLING és HEGEL eredeti különösségeiknél 
fogva     kétségkívül      helyt    érdemelnek     −   el     nem   temet- 
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hető. Legújabban, mond TENNEMANN (Grundrisz der 
Gesch. d. Philos. 5-ik liad. 558. lap.) a lélektani 
és anthropologiai iránya német philosophusok koztt 
az önkényű szemlélődés által élénken fölgerjesztetett’ 
*) Ezen lélektani iránynyal összeköttetésben áll aphi- 
losophiának históriai nézete, s a philosophia’ históri- 
ájának szorgalmas művelteteké is (BRANDIS, RITTER, 
ifj. REINHOLD s másoktól); mert a szemlélődési néze- 
tek’ különbözése s összeütközése a philosophiai szel- 
lemet a már meglevőnek vizsgálatára, s e tudomány’ 
kölönböző kifejlődése’ fokainak megfontolására kel- 
lett vezetnie.” S ím ez a skót iskola’ iránya, és mint 
azonnal látni fogjuk, a francia eclecticismusé is. 
Hogy a német philosophia ezen az úton e két nagy 
és művelt nemzettel karöltve haladand, s e tudomány 
végre, az igenlegesek’ módjára, az emberiség’ mü- 
veit nemzetei által összeköttetésben, műveltetni fog: 
ezt a szellemi és anyagi közösülések nőttön növő 
tökéletesülése s a világliteratúra’ mind inkább való- 
suló eszméje remélleni engedik. 
*) Innen a lélektan s anthropologia’ szorgalmas művelte- 

Lése a legújabb időben Neumann, Hartmann, Er hard t 
Simon, Heinroth, Schulze, Fries, Steffens, Hillebrand, 
Nüsslein, Herbart, Stiedenroth, Iieneke s mások ál- 
lal.    Tennemanu. 



HARMADIK   SZAKASZ. 

A   LEGÚJABB  ‘ 

FRANCIA PHILOSOPHIA. 

Szomszéd népek természeti ellenségek, s kozt- 
tök literatúrai tekintetben is szellemi súrlódás mu- 
tatkozik. Polgárisodott nemzet idő’ jártával felkölti 
műveletlen szomszédja’ lelki álmát, s ez tőle tanúi., 
tudományi s költészi szüleménjeit compilálja, utá- 
nozza, míg végre szellemileg kifejtődvén s megerő- 
södvén, önállólag folytatja pályáját. Az előre tö- 
rekvés’ ösztöne lenyomja akkor a háladatosság’ ér- 
zeményét, s mint a felserdülő fiú dajkáját veri, s 
megérvén, végre okosabb akar lenni apjánál (minek 
a haladás’ elve szerint így is kellene történni): úgy 
önálló gondolkodásra felserdült nemzetek is, utóbb 
korábban művelt szomszédaik’ criticusaivá válnak. 
Ki ne ismerné LESSING’ Dramaturgiáját, s azon 
szigorú hangot, mellyel magas bíráló székéről a 
francia színt ítélgeti. Tisztelet nemzeti büszkeségé- 
nek! LESSING tiporja az imádott francia bálványo- 
kat, hogy nemzetét a bókolástól elvonhassa,  s  az 
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örökös majmolástól megóva, versenyre s felülmúlás- 
ra buzdítsa. S valóban e szándéka sikerült, a né- 
metek most magokat a literatúra’ nagykereskedői- 
nek tekintik, philosophiájokra büszkék, s kivált e 
tekintetben szinte megvetőleg pillantanak a franciák- 
ra. Ha nekik hiszesz, a francia philosophia tekin- 
tetet sem érdemel; felületes, silány, semmi. 

Csodálatos! A politica is philosophiai tudomány, 
s gyökerei a szoros értelemben vett philosophiában 
ágaznak szét, a francia political eszméknek pedig a 
continensen a németek is legnagyobb befolyást tu- 
lajdonítanak, kivált a forradalom óta. Sőt ha őket 
e történet’ legmélyebb szellemi okai iránt kérdez- 
zük, VOLTAIRE, ROUSSEAU-, az encyclopaedisták- 
ról, d’ ALEMBERT s DIDEROTról beszélnek, szóval 
a korukban per eminentiam nevezett philosuphu- 
sokról; s végre csak ugyan kisül, hogy a forrada- 
lom’ legbelsőbb okának a philosophiát, a francia 
philosophiat tartják. Szép következetesség! A né- 
met philosophia, melly nem hat az életre, mert 
tőle egészen elvált, mindenek felett az első, mással 
távolról sem összehasonlítható: a francia pedig, melly 
itéletök szerint a világot megrázkódtatja, felületes, 
silány, semmit sem nyomó! Illy nézeteket csak a 
német philosophia’ azon elveivel lehet összeegyez- 
tetni, mik szerint az ellenmondás az igazság’ pró- 
baköve. 

Ne tekintsük a   francia literatúrai − mint ez a 
német  nyelv’ közttünki divatozása szerint nálunk is 
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Elhatalmasodott  − idegen szemüveggel, hanem sa- 
ját szemeinkkel.    A  franciák  DESCARTES óta nem 
csak kifejlett philosophiával bírnak, hanem ollyan- 
nal,  melly előadási világossága,   csínja s ezelőtt,  
fájdalom,   erkölcsi   engedékenysége által,  a salon’ 

embereit is megnyeré,   s hatásra nézve nem   csak 
Europa’ felsőbb  társalkodási köreiben minden mást 
felülmúla, hanem önnemzete’ gondolkodási módjára 
nézve is a legnagyobb befolyást gyakorlottá. A phi- 
losophia, velejében, mint megmutatám, rendelte- 
tésünk’, tehát az élet’ tudománya, s hol üres elvont- 
ság s homály által életrevalóságát el nem veszíté, 
hatást kell gyakorolnia a nemzeti élet’ kifejlődésé- 
re.    S valóban ezt látjuk Franciaországban.    Azon 
három, a forradalom előtt s után divatozó philoso- 
phiai rendszer  a Sensualismus, a theologiai iskola 
és az eclecticismus,  a legbensőbb összeköttetésben 
állana ezen nemzet’ political történeteivel: a Sen- 
sualismus  a forradalom’ s respublica’ egyik legmé- 
lyebb oka;   a  restauratio  a theologiai iskolát tévé 
uralkodóvá, vele a trónt és oltárt igyekezvén támo- 
gatni; a júliusi forradalom pedig az eclecticismust 
tévé közdivatúvá. S ez philosophiai tekintetben épen 
az, mi a júliusi alkotmány politicaiban; mert a mint 
Franciaország’ mostani  alkotmányos monarchiája a 
régi korlátlan fejedelemség és respublica köztt a kö- 
zép vonalon állíttatott fel, se ket szélsőségre szök- 
delő s lassan csendesedő political mozgalom súly- 
egyenét itt találta fel, melly által a társasági élet 
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elébbi eredeti uralkodó elemei: a monarchia, ari- 
strocratia., és hierarchia meg nem semmisíttettek 
ugyan, de korlátoltattak: úgy az eclecticismus is, a 
Sensualismus és theologiai iskola’, sőt minden egy-. 
másnak ellenmondó rendszerek’ philosophiai juste- 
milieuje, és eligazítója. 

Minekelőtte a legújabb francia philosophiának 
e három rendszere’ történetét előadnám, elméletöket 
kell kifejtenem. 

1. A sensualismust néhány szóval végezhetjük 
itt el, minekutána elmélete a rendszerek’ előadásá- 
ban, a materialismus, empirismus és Sensualismus 
cikkelyekben, elég bőven fejtegettetett. Szerinte 
minden igazság érzésre (sensation) visszavezethető, 
ez eredeti kútfeje. S így érezhető, tehát anyagi 
igazságnál más nem létezhetik. Gyakorlati tekintet- 
ben is minden törvényeink érzékiek, pusztán jólé- 
tünket illetők; életünk’ fentartása, fájdalomtól meg- 
óvása, kéjvadászás − ím rendeltetésünk! Ede, bi- 
be, lüde, post mortem nulla voluptas. Hogy ezen 
rendszer, végső irányában minden érzékfeletti tár- 
gyak’ s erkölcsi célok’, tehát szabad akarat’, erény’, 
isten’ és Öröklét’ tagadására vezet, eléggé bebizonyí- 
tottuk; s ezt a sensualismusnak a legvastagabb mate- 
rialismusba elfajulása épen Franciaországban, a 
XVIII. században, minden kétségen kívül helyezé. 

2. A theologiai iskola előkelőleg szellemi s er- 
kölcsi, csakhogy elvét a philosophián kívül állítja 
fel: isteni tekintetben, vagy kijelentésben, melly oknál 

 



250 

fogva tanítmányát a rendszerek’ előadásában nem is 
magyarázhattuk. Legmélyebb lealáztatása’ korában 
− scholasticai időszakában − a philosophia igen is 
a theologia’ szolgálója volt, s egyszersmind ARISTO- 
TELESt vagy PLATÓt vakon követte; de az újabb 
időkben lényeges bélyege: függetlenség a régiség- 
től, s a theologiától. Ha önálló tudomány akar 
lenni, elveit önnön magának kell meghatároznia. 
Tegyük a philosophiát tekintettől függővé, s azon- 
nal nem az ész’ tudománya többé. Ez korunk’ phi- 
losophiájának lényeges különbsége a scholasticai- 
tól. A francia theologiai iskola kivált egy dogmá- 
val bír, melly mélyen bevág rendszerébe s − élet- 
rei alkalmazása által − a társaság’ szerkezetébe is. 
Ez az eredendő bűn. Ha első szüleink’ vétke által 
azoknak gyermekei s ivadékai az utolsó származékig 
a bűnben részesüllek, s abból ki nem vergődhetnek: 
úgy mindnyájan nem csak tökéletleneknek és gyön- 
géknek hanem gonoszoknak is születünk, s így egye- 
dül erény által nem üdvözülhetünk, hanem ar- 
ra a vallás s az egyház’ közbenjárása is szükséges. 
A társaságban, továbbá, illy gonosz egyedeknek 
szabadság nem engedhető, mivel azzal félre élné- 
nek, önmagokat pusztítanák; a birodalom sem csu- 
pán nevelő intézet nagyban, jóra, igazra, szépre, 
s a fejedelmek nem merő gyámnokok és atyák: ha- 
nem bírák és urak is egyszersmind, kiknek korlát- 
lan hatalomra van szükségök, hogy alattvalóikat szi- 
gorú fenyíték alatt tarthassák, s a roszból, mellybe 
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eredetileg el vannak sülyedve, a jóra vezethessék. 
A theologiai iskola, ezen elméletével, mint látni, 
támasza a trónnak s korlátlan hatalomnak, de még 
inkább az oltárnak s hierarchiának. Mert végre a 
fejedelem is ember, s mint ollyan, eredendő bűné- 
től csak a vallás s egyház által szabadulhat meg. 
Hogy ezen következtetés nem merő elméleti szem- 
fényvesztés, az egyházi hatalomnak küzdései a világi- 
val eléggé bizonyítják. 

3. Az eclecticismus, mint mondám, nem veti meg 
általán fogva a sensualisticai s theologiai iskolák’ tan- 
jait, hanem azokat korlátolja, kiegészíti s szabályozza. 
Egészen ellentétben a német philosophusokkal, kik 
a philosophiát elülről szokták kezdeni, mint ha még 
feltalálva s művelve nem volna; a francia eclecticu- 
sok úgy hiszik, hogy azt többé újonnan feltalálni 
nem szükség, mivel majd három évezered óta léte- 
zik, s a világ’ legnagyobb bölcsei által műveltetett. 
Feltenni, hogy ezek mind egyről egyig tévelyeg- 
tek, és semmi igazat nem tanítottak volna, tudat- 
lanságot, sőt balgatag önhittséget árulna el. Az 
eclecticismus ennél fogva egy rendszert sem tart 
egészen hamisnak, hanem kisebb nagyobb mérték- 
ben hiányos, fonák vagy egyoldalú próbatételnek 
az igazi philosophia’ kiállítására, mellynek birtoká- 
ba biztosan csak úgy jöhetünk, ha az ahhoz vezető 
minden lehető utakat megkísértjük. Hanem szerin- 
te a hiányt s félszegséget az ellenkező oldalú rend- 
szerek’ tanításaival ki kell egészítenünk,   a hamisat 
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az igaztól elválasztanunk, s ím az igaz philosophiá- 
nak birtokába jutunk. De hogy ez tévesztés nél- 
kül sikerüljön, hogy szilárd elvek nélkül önkénye- 
sen ne válaszszunk, s az együvé nem valót, gondo- 
latlanúl s vaktában össze ne vegyítsük, szóval hogy 
az eclecticismus megvetendő syncretismussa ne vál- 
jék, s a philosophiát ne csak tanuljuk, s a már 
meglevőt helyes eritica szerint tiszta igazságban kiál- 
líthassuk, hanem e tudományt tovább is művelhes- 
sük: a természetet, azaz magát az embert is kell 
észlelnünk, s az e tapasztalás’ útján nyert új tarta- 
lomból okoskodás (raisonnement) által új ismerete- 
ket következtetnünk. Az eclecticismus tehát a phi- 
losophiának históriáját saját mód- s rendszere’ zsinór- 
mértékével bírálja, minél fogva philosophiája nem 
gondolatlan összehalmozása a réginek s újnak, ha- 
nem a minden tudományok’ művelése mellett hasz- 
nált mód, melly szerint a tudósok, a már előttök tett 
igaz fölfedezésekkel, azokat a hamisaktól megtisztítva, 
mint rajok szállt tudományos örökséggel, bánnak, s 
azt saját nézeteikkel s tapasztalásaikkal szaporítva, a 
literatúra’ Öregbítésére használják. 

Ε három divatozó rendszerhez hozzáadásul még 
a saint-simonisták tanját is, legalább némi alap- 
vonatokban, ki kell tüntetnem; mert ámbár philo- 
sophiájok, rövid kicsirázás után, hirtelen elenyé- 
szett, elég zajt okozott, hogy a kíváncsiságot fel- 
gerjeszsze. Megismertetése azonban nehéz feladat, 
mivel a saint-simonismus, vagy a Producteur’ isko- 
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lája, tanítmányát sem elméletileg, sem gyakorlati- 
lag teljesen ki nem fejtette. A mennyiben tehát 
puszta folyóirati cikkelyekből s SAINT-SIMON’ legje- 
lesebb tanítványa COMTE A. értekezéseiből ítélhe- 
tünk, következő tételekből állott. SAINT-SIMON 
magának az emberi társaságot s különösen a francia 
nemzetet, folytonos haladásban képzelé. Szerinte 
az emberiség három koron megyén át: a hit, hy- 
pothesis és tudomány korain. Az első a hivő érze- 
mény’ kora, a második a feltaláló gondolkodásé, 
harmadik az igenleges tudományé, vagy más szavak- 
kal: a theologiáe, metaphysicáé és elméleté. A 
theoíogia’ s metaphysica’ korait eddig áthaladtuk, s 
jelennen az elmélet’ idejét éljük. Ebből kivehetni, 
mit szerzettünk eddig, s minek vagyunk még hiá- 
nyával. Tagadhatlanul bírunk a csillagász -, ter- 
mészet- és vegytannal; a physiologia ellenben, sem 
az egyedeket, sem a társaságot illető viszonyában, 
még ki nem fejlett. Ezen ponton tehát minden vilá- 
gosságot össze kell gyűjtenünk, hogy az élet’ elmé- 
lete s különösen a társi életé, teljesen kiképeztes- 
sék, viszonyaink a természethez s polgártársainkhoz 
szilárdon meghatároztassanak, s végre a materialis- 
mus’ azon roppant rendszere életbe léphessen, melly 
munkásságunk’ törvényeit minden irányban megál- 
lapítandja. De hogy’ létesüljön ez? SAINT-SIMON’ 
ítélete szerint a világot minden időben három hata- 
lom kormányozta: az erő, mellynek képviselői a 
tisztviselők és katonák, a hit, mellynek létege az egy- 
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házi rend, s az ész, melly a bölcseknél találtatik. 
Hogy tehát a társaság haladhasson, kormányra kell 
juttatnunk azokat, kik mind ezekben jeleskednek, 
elméletileg vagy gyakorlatilag. A francia társaság, 
úgy mond, szabadság után törekedik, de a szabad- 
ság’ kormánya csak ideigleni lehet, és csak addig 
engedhető, míg az igazi rendszer elkészül. Társa- 
ságnak, melly a régi hittel nem bír többé, s melly 
köztt az új még el nem terjedt, egységre van szük- 
sége. Reorganizálni kell tehát a társaságot tanítás s 
meggyőződés által, hogy végre az ész uralkodásra 
juthasson. 

Ezen vázlatból láthatni, mikép a saint-simonis- 
ták’ rendszere tiszta materialisticai; ők az életelmé- 
letet physiologiából törekvének kifejteni, társasá- 
gok’ célja tehát más nem is lehetett a jólétnél, mi 
okból kivált az industrialismust mozdíták elő, rend- 
szerüket, mint már érintők, a Producteur’ iskolá- 
jának nevezték. Mi a társaság’ életének alakulását 
illeti, az embereket meggyőződés és tanítás által 
egységre törekvének vezetni; miben ugyan nehezen 
boldogulhattak volna, mivel őket erre a tapasztalás’ 
tanúsága szerint, csak a hatalom vezetheti. Az ural- 
kodásnak továbbá az ész’ nevében kellett vala tör- 
ténnie, mi csalhatatlan, minden időkre alkalmazható 
igazságokat tesz fel, de mikkel tévelyeghető embe- 
rek, az ész’ közvetetlen ismereteit kivéve, nem bír- 
nak. Végre kérdezzük: melly testületben pontosul- 
jon   a fő hatalom  össze? A polgári,  egyházi vagy 
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katonai rendben? A saint-simonisták ENFANTIN’ sze- 
mélyében pápát választanak, az emberiség’ közös 
atyját: a kormány tehát theocratiai volt, vagy lett 
volna: theoeratiai zsarnokság, az ész’ nevében. Míg 
a Producteur’ iskolája csak elmélkedett, a kormány 
belé nem avatkozott; de mihelytt gyakorlatilag a 
francia társaságot céljaik szerint reorganizálni pró- 
bálák, ellene szegült; s ők hazájokban nem boldogul- 
hatván, keleten ismétlék próbatételeiket, de még 
kevesebb sikerrel; s most az emberiség közös aty- 
ja, ENFANTIN, az emberiség’ sorsával, mint látszik 
nem sokat gondolva, Franciaország’ egy déli me- 
gyéjében  postamesterkedik. 

Előadván a Rajnán túl divatozó philosophiai 
rendszerek’ elméletét, históriájukhoz megyek által. 

Franciaország’ újabb philosophiai históriája DES- 
CARTEStal kezdődik, kinek ralionalisticai redszerét 
VOLTAIRE buktatta meg, ragyogó elméjével LOCKE’ 
empirismusát pártolván. Ezen empirismust utóbb 
CONDILLAC rendszerbe foglalá, s ez azon híres sert- 
sualismus melly tanítmánya’ egyszerűsége, világos- 
sága, az érzékiség iránti engedékenysége s hirdetői- 
nek előadási ügyessége által, a forradalom előtt 
uralkodóvá lön, s HELVETIUS és HOLBACH’(Ő hihe- 
tőleg a Système de la nature’ szerzője) munkáikban a 
legvastagabb materialismussá fajúit. Mennyiben tu- 
lajdoníthatók e philosophiának a forradalom’ keletke- 
zése  s vérengző túlságai, itt nincs helye meghatá- 
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rozni, az bizonyos, hogy rósz elvek jó erkölcsöket 
nem szülhetnek; ámbár a francia XVIII. századi er- 
kölcstelenségnek más, külső életviszonyokból szár- 
mazó okai is valának. Bizonyos továbbá, hogy a 
forradalom minden philosophálásnak véget vetett, 
sőt mondhatni a literatúrának is: ideje alatt nem je- 
lentek meg könyvek, hanem csak röpkeiratok; a 
political mozgalom minden elméleti működést meg- 
zemmisíte; az egész nemzet’ munkássága tettleges 
political lázban forrongott. Tartott ez a directo- 
ratusig, hol, mint MIGNET jegyzi meg, a sza- 
badsági mozgalom végződött, s a polgárosodási 
kezdődék. A nemzeti intézet (Institut) munkálkodá- 
sát elkezdé, s a Sensualismus, ideológia név alatt 
ismét fölemelé fejét az academia’ teremében úgy, 
mint az iskolában; GARAT, DESTUTT de TRACY, 
VOLNEY, CABANIS valának szószólói. De az ideoló- 
gia’ dicsősége rövid ideig tartott. Eljőve a consu- 
latus, s az „erkölcsi tudományok” az academiából 
száműzettek; a philosophia elnémult, mert NAPOLEON 
az igenleges − mathematical s természeti;− tudo- 
mányok’ embere, az ideológia’ barátja nem volt. 
Uralkodási kórsága a szabad gondolkodást s szemlé- 
lődést az emberiség és birodalom’ céljai felett egy- 
általáb an nem tűre, s erre még azon kívül is kü- 
lönösebb oka vala. Azok köztt t. i. kik őt brumaire’ 
18-án segítek, sok philosophiai szellemű hazafi ta- 
lálkozott, ki rendet és békét akarván, benne embe- 
rét találni vélte.     Részben nem is csalódtak,   NA- 
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POLEON féket vete a forradalomnak: de elnyomá a 
szabadságot is. Ők erős kani kormányzót kívántak 
ugyan de szabad elműt, s reményeikben csalatkoz- 
va ufat leltek benne. Innen az ő erőszaktalan, de 
szabad lelkű ellenszegülésök, melly NAPÓLEON’ ide- 
genkedését az ideológia iránt öregbíté. Lángesze 
azon kívül a nemzetet a dicsőség’ mámorával része - 
gíté, s az iskolából kikerült ifjúság, a helyett hogy 
tudományokra adná magát, tömegben követte őt 
csatamezőre. Következek a restauratio. A forrada- 
lom a materialisticai philosophia’ vallástalanságá- 
nak tulajdoníttatott, erősítni, támogatni kellett tehát 
a trónt vallás által. A theologiai iskola feltűnt, 
hatalommal övezve; mellette állának a kormány’ 
s az egyház’ férfiai, s ha nagyobb nem volt hatása, 
azt a korszellem’ ellenszegülésének kell tulajdoní- 
tani. A júliusi napok megdőlitek a Βοurbonok 
trónjával a theologiai iskola’ tanítószékeit is, s az 
eclecticismus, melly már a reslauratio alatt kezde 
csírázni, kifejlődék, s uralkodóvá Ion. 

Mind ezek’ következésében e három rendszer’ 
viszonya az élethez s literatúrához most ekképen áll: 
a Sensualismus úgy szólván nem létezik többé, Jçg- 
alább nem CONDILLACféle alakjában; a respublicai 
pártban titkos híveket számlál ugyan, de a tudo- 
mányban alig akadnak szószólói; – a theologiai 
iskola az egyházi rend által pártoltatik, egy két lel- 
kes írói vannak, de egészben csekély hatású; −az 
eclecticismus mellett ellenben a nemzet’  értelmes- 
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sége, az alkotmányos monarchia’ hívei, s a philo- 
sophiai írók’ hasonlíthatlan többsége áll, s hatásá- 
nak terjedelme nőttön nő, minél fogva megérdem- 
li, hogy kifejlése’ történetét kissé részletesebben 
adjuk elő. 

Az újabb időben magok a Sensualismus’ köve- 
tői mind inkább szellemi irányt kezdenek venni. LA 
ROMIGUIÉRE (szül. 1756.) előbb CONDILLAC’ köve- 
tője, 1818-ban kiadott munkájában: „Leçons de 
philosophie, ou essai sur les facultés de 1’ ámeí£ 

szellemünk’ elméleti és gyakorlati munkásságát nem 
származtatja többé az érzékiségből, hanem az ön- 
munkásságból, s gyakorlati tekintetben az érzéki- 
ségnek független erkölcsi érzeményt rendel mel- 
lé. MAINE de BIRAN (szül. 1766. f 1824.) elébb 
CABANIS s TRACY’ nyomdokin járván, utóbb spiri- 
tualista lön s LEIBNITZ’ tanítványa. A Sensualismus 
mind a mellett 1811-ig Franciaországban teljes hi- 
tellel, sőt, mondhatni dogmai tekintettel bírt, mi 
a philosophiai szellem’ hiányát bizonyítá; mert sen- 
ki sem vévé többé a természetet, az embert s belse- 
jét tekintetbe, hanem csak a divatozó rendszert, s 
így e tudomány az emlékező tehetség’ tárgyává silá- 
nyult. 1811-ben azonban ROYER-COLLARD *) fog- 
lalá el a párizsi egyetembeli faculté des lettres’ phi- 
losophiai oktató székét, s a dolgok azonnal kedve- 
zőbbre fordultak.  Mint később political pályára lép- 
 
*) Született 1768-ban; philosophiai leckéit Jouffroy áz 

Oeuvres complètes de Thomas Reid’ III. és IV. köteté- 
ben adá ki. 
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vén, a doctrinairek’ atyja lőn, úgy itt REID’ phi- 
losophiájával megbuktatá CONDILLAC’ sensualismusát. 
Oktatása csak harmadfél évig tartott, de hatalmas 
lelkének e rövid idő elegendő volt, szándéklott 
mozgalma’ végbe vitelére. Első évben megelégedék 
REID’ munkái’ nyomán mennie, következő eszten- 
dőben már ön elméletét adá elő, melly a skót is- 
kola’ nézetét foglalja ugyan magában, de kifejlet- 
tebb alakban. A mit taníta, a philosophia’ terje- 
delméhez képest kevés; CONDILLAC’ rendszerét csu- 
pán egy ponton támadá meg, de ez gyökeres: a 
képzet’ elmélete. A Sensualismus, mint tudjuk, 
mindent az érzékek’ tanúságára vezet vissza. Gyönge 
oldala kivált előleges fogalmink’ magyarázatában 
van. Látjuk-e, halljuk-e, vagy ízleljük-e − kér- 
di ROYER-COLLARD −az állományt, vagy okot? 
De a sensualisták’ elmélete az anyagi tárgyakat illető 
képzetekre nézve is fonák volt. Nem csak CON- 
DILLAC hanem már előtte LOCKE, DESCARTES és 
MALLEBRANCHE képzeteinket ideák, azaz képek ál- 
tal magyarázák, mellyek a külső tárgyak’ behatásai 
által agyvelőnkben képeztetnek. Nézeteik szerint 
lelkünk csupán ezen képeket s nem a valóságos dol- 
gokat veszi észre. Ezen tévedésre kétség kívül a 
látás’ érzéke adott alkalmat, mert szemünk’ hátré- 
szében, mint valamelly camera obscurában csak 
ugyan külső dolgok’ képei ábrázoltatnak le. De már 
REID kérdezé: minő képeket formálnak többi ér- 
zékeink:  az  ízlés,  szaglás,  hallás,  tapintás?  Minőt 
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képzelhetni a melegről s hidegről, édesről, sava- 
nyúról, keserűről, bűzről? Ha a lélek, mint azt 
LOCKE képzeli, az agyvelőben székel, s itt mint 
égy audentiás szobában, nem a valódi dolgokat, 
hanem csak leárnyalt képeiket szemléli: úgy közve- 
tetlenül nem hat ki a valóságos világba, s igazán 
csak önmagát szemlélgeti, ki nem vergődhetvén ala- 
nyiságából tárgyilagosságra. S valóban CONDILLAC 
azt (Art de penser, 145. lap) elég világosan kifeje- 
zi: „Semmit − mond ő − e világban nem látha- 
tunk.” S más helyen: y,Ha a világ létezik, általunk 
bizonyosan nem látható. Ezen idealismus’ igazolá- 
sára egy hypothesis vala szükséges; mert a képek’ 
tárgyaikkali összeegyezését be kellett bizonyítani, s 
e végre használtatott a harmónia praestabilita. RO- 
YER-COLLARD ellenben megmutatta, hogy hypo- 
thesis semmit sem bizonyít, s ha a képek’ elmélete 
áll, a Sensualismus idealismusából ki nem vergődhe- 
tik, a külvilág’ valóságát be nem bizonyíthatja, tehát 
ismereteink’ tárgyilagos igazságát sem’ s hogy en- 
nél fogva menthetetlenül a scepticismus’ örvényébe 
buktat, mint ez már HUME’ példáján valósodott meg, 
kinek scepticismusa LOCKE’ empirismusán alapszik. 
ROYER-COLLARD philosophiai oktatószékét ked- 
venc tanítványának COUSIN Victornak *) adá által, 
 
*) Született 1791. Eddigi munkái: Cours de philosophie, 

1 köt. Paris, 18Í8. Fragmens philosophiques, 1826. 1. 
köt. Nouveaux fragmens philosophiques, 1828. 1 köl. 
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ki annak elkezdett munkáját nem csak folytatta, 
hanem azt öregbíté is, az eclectiqismust uralkodóvá 
tévén. Franciaországa ezen leghíresebb bölcselke- 
dője 23 éves vala midőn philosophiai leckéit tartani 
kezdé, olly hatással s tolongás köztt, minő a párizsi 
egyetemnél ABAILLARD’ ideje óla pem yala látható. 
De a fiatal oktató rendkívüli tulajdonokkal js lépett 
fel: mint philosophiai szónok, mint enthusiastaiga- 
zért s jóért, csoda könnyűséggel fejtegette a legel- 
vontabb tárgyakat, s szelleme’ villámaival minden 
homályt felderített. S lelkesedve mint volt, szint ezen 
buzgóságot a philosophia iránt ne vendékeibe is be- 
lé tudá lehelni, mi e tudomány’ újoni kivirágzásá- 
ra Franciaországban annál nagyobb sikerű volt, mi- 
vel COUSIN tulajdonkép tanítókat nevelő intézetben 
oktatott, s nevendékei töltik be most Franciaország’ 
philosophiai tanítószékeit, hasonló lelkesedéssel to- 
vább munkálkodván. Oktatása azonban, DAMIRON’ 
tanúsága szerint, koránt sem vala rendszeres; ő, mint 
nagy oktatója ROYER-COLLARD, kivált a szabad 
vizsgálat szellemét akará felébreszteni, melly mun- 
kásságra ébredvén, gyümölcsöz és philosophiát al- 
kot. Azért leckéi közit a legnagyobb szabadság ural- 
kodék,ö maga ellenmondásra, vitatkozásra buzdítá 

 
Oeuvres complètes de Platon, 6 köt. Praeli phiiosopln 
Platóméi opera e codd. Mss. biblioth. reg. Paris, nunc 
primura edidit etc. 6 köt. Oeuvres complètes de Des- 
cartes, 11 köt. Manuel de 1’ histoire de la philosophie, 
traduit de l’ allemand de Teunemann, 2 kötetben. 
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tanítványait, s korára nézve is hozzájok hasonló lé- 
vén, egészen közttök s iskolájában éle. ROYER- 
COLLARD óla Franciaország’ tudós iskoláiban a skót 
philosophia taníttatik, most COUSIN’ tanítványai ál- 
tal az eclecticismus’ szellemében. COUSIN, maga elébb 
sensualista, LA ROMIGUIÉRE’ tanítványa volt; ROYER- 
COLLARD őt a skót iskolával ismertette meg. Utóbb, 
a normális iskolák’ feloszlatásával oktatószékét el- 
vesztvén, Önvallomása szerint, két évet KANT’ phi− 
losophiája’ tanulásával tölte el, s hogy a német phi- 
losophia’ belső lényét annál jobban felfoghassa, szü- 
lőhelyére, Németországba utazott. Itt a porosz kor- 
mány által, mint a propaganda’ küldötte, tévedés- 
ből elfogatván, HEGELlel ismerkedett meg, s utóbb 
kiszabadulván, Münchenben SCHELLINGgel és JACO- 
BIval. COUSIN ritka hajlékonysággal belé tudja ma- 
gát idegen rendszerek’ eszméibe gondolni, s Német- 
országban egészen a német philosophia’ szellemében 
bölcselkedett, mi HEGELt azon reménynyel kecseg- 
tette, hogy rendszerét rá tolhatja, s azt általa Fran- 
ciaországban divatossá teheti. Ε tekintetben Berlin- 
ben személyesen mindent megpróbált vele; de COU- 
SIN csak németek köztt volt német, hazájába vissza- 
térve, ismét francia. Saját szellemben folytatván lec- 
kéit, országos hívatalu embereket csala be teremébe, 
míg később maga is, nagy oktatója ROYER-COL- 
LARD’ példája szerint politicai pályára ment állal, s 
most a pairek’ kamarájában foglalja el helyét. 

Eclecticai nézeteit a „Fragmeus philosophiques” 
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első és második kiadásához készült élőbeszédeiben, 
négy fő szempont alatt vázolja, a philosophiai mód- 
szerről, psychologiáról, ontológiáról s a philoso- 
phjiának históriájáról értekezvén. Velejét ide kell 
iktatnunk. 

1. Philosophiai módszere semmi különbséggel 
nem bír, s nem egyéb, mintáz észlelési, mellyet 
a skót iskola’ rajzában adtunk elő. Észlelés és okos- 
kodás (raisonnement) szerinte a philosophiai isme- 
ret’ kútfeje. A sensualismusnak szemére lobbantja, 
hogy hiányos észlelések mellett okoskodva rendszert 
alkotott; a német philosophiának, hogy okoskodik 
előjáró észlelés nélkül, az általánosból indulván ki, 
s így a philosophia’ végét elejéül fordítja. A való- 
ságban, mond, ez igen is így van, az általános a 
végesnek oka, ez tehát belőle származik: de − szól 
közbe − hogy’ tudom ezt? csak a tapasztalásból’ 
az egyből kiindulva. A lélektani módszer a fel- 
találás egyetlen útja, s én − így végzi be szavait − 
a tisztán előleges úton szemlélődő geniustól is eltá- 
vozom, attól tartván, nehogy nyomdokain eltévedjek. 

2. Psychologiáját illetőleg, COUSIN szellemünk’ 
munkásságát s eredeti formáit érzéki fogékonyság- 
ra, szabad munkásságra s észre osztja fel. Ez 
utolsó szerinte az eredeti előleges formák’s közvet- 
len igazságok’ birtokában van, legyenek bár ezek 
érzékiek, vagy érzék felettiek. Az észt ennek kö- 
vetkezésében megkülönbözteti az éntől. Az én sze- 
rinte az alanyhoz,  a személyhez tartozik; az ész, 
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ámbár a személyijei összekötve, az egyetemi embe- 
ri természethez. Minden tehát, mi szabad akarat 
által valósul, a figyelem, ítélés, cselekvési elhatá- 
rozás, az énből származik, annak környékébe vág, 
eszünkel ellenben, mint mondám, szellemünk’ elő- 
leges elméleti s gyakorlati formái s közvetetlen meg- 
győződéseink, mik ennél fogva az alanyiság’ korlá- 
tain s a személy’ csalhatóságán túl lévén, szükségké- 
pen tárgyilagos igazságúak. A categoriákra nézve 
elfogadja KANT’ lajstromát·, de azt két alapcate- 
goriából akarja lehozni, az ok és állomány catego- 
riáiból, vagy inkább egyből,· mert ható állomány 
vagy a hatás’ oka, úgy mond, ugyan az. 

3. Az ontológiához szerinte lélektan által kell 
jutnunk, ez egyetlen törvényes útja. KANT − így 
itél − abban hibázott, hogy az észt alanyivá, sze- 
mélyessé tévé; ennél fogva elméleti okoskodási’ tár- 
gyilagossága a tapasztalhatáson túl természetesen bi- 
zonytalan. Azonban, minden előleges fogalmink’ 
veleje abban ájl, hogy általánosak, kivételt nem 
szenvedők, s ezen általánosságban tárgyilagos igaz- 
sággal bírók, akár tapasztalási tárgyakra alkalmaz- 
tatnak, akár a tapasztaláson túl. Okozatnak p. oka 
van, tulajdonnak állománya, ha azt a lehető tapasz- 
talás’ körén belül vagy kívül állítjuk is. így a lélek- 
tan öntudatunk által bizonyossá tesz miniétünkről, s 
a külvilág’ valóságáról. Ént és nem ént föltételes lé- 
tökben s hatásaikban pedig általános ok −  az isten 
− előleges feltétele nélkül megfoghatatlanok, s ezen 
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előleges föltételnek tárgyilagos igazsággal kell bír- 
nia, mivel az okság’ előleges törvénye is erede- 
tileg azzal bír. 

4. A philosophiának históriáját illető nézeteit 
s ezen tudomány’ viszonyát rendszeréhez, az ecle- 
cticismus’ vázolatában előadtam, mivel azt helyesen 
úgy is csak alkotója’ szellemében tüntethettem ki, 
‘s így COUSIN’ philosophiai nézeteit − mint ezt 
előszavában maga is tévé − legcélszerűbben, rend- 
szerének politicai nézetekre alkalmazásával rekeszt- 
hetem be: „1830-ban, úgymond Philosophiai tö- 
redékei’ 58. lapján − a sensualisticai és theologiai 
iskola a politicai küzdésekben részt vevének. Az 
első természetesen a respublicai pártot követte, a 
theologiai épen olly természetesen a korlátlan hata- 
lomét, azon különbséggel, hogy időről időre, cél- 
jai’ sikeresebb elérésére, democratiai álorcát vett 
elő: valamint a philosophiában a scepticismus által 
törekszik a theocratiához juthatni. Ellenben annak, 
ki a tudományban minden kizáró elvet magától el- 
utasít, a birodalmat illetőleg is hasonló cselekvés- 
módot kellett követnie, s a képviseleti kormány- 
zást védenie, 1828ban kiadám az alkotmányos 
monarchia’ elméletét, s ennél maradok. Olly meg- 
győződések, mellyek nem történetes idő viszony ok 
által támadnak, hanem az emberiség feletti mély 
vizsgálódáson alapulnak, a legelső szélvésztől nem 
ingattatnak meg. A júliusi revolutio semmi más, 
mint   az angol   1688-ki   forradalom,   csakhogy ez 
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Franciaországban ismételtetett, azaz, sokkal keve- 
sebb aristocratiával s több democratiai s monarchiái 
vegyülettel. Ezen elemek’ aránya, a körülmények 
szerint változhatik, de mind a három elkerülhet- 
lenűl szükséges. Hagyjuk a respublicát Amerika’ 
fiatal társasági egyesületeinek, s az általános mo- 
narchiát az elöregedett Ázsiának. Érett kora által 
hatalmas Európánk, az ó és új világ köztt helyez- 
ve, egyiránt messze aggságtól és gyermekségtől, 
teljes kifejlődésében, a társas élet’ minden elemei- 
vel bír, s ennél fogva, ügy szólván, a képviseleti 
ko rmányra van ítélve. Ezen csodálatos kormány- 
zás’ módja − időnk’ szerencsés szüksége − őrült 
propaganda nélkül is megteszi Europa körüli útját. 
Franciaországra nézve, bátorkodom mondani, a 
kérdés az: e forma alatt lenni, vagy nem lenni, A 
képviseleti kormánynyal benn nyilvános szabad- 
ságot, egyetértést és erőt látok, s ennek kö- 
vetkezésében kifelé is nagyságot és dicsőséget. 
Ha ellenben ezen kormányzás’ módját el töröttnek 
képzelem, semmi mást nem látok többé, mint si- 
kereden vonaglásokat, belső s külső háborúval szö- 
vetkezve, egy visszaidézhetlenül elmúlt időszak’ ha- 
talmatlan utánozását, s mint hozzáadást, talán Fran- 
ciaország’ feldaraboltatását, s Lengyel- és Olaszor- 
szág’ sorsát. Elfordulok e látványtól, s nem aka- 
rok semmit, mi hozzá vezethetne. Political hit- 
vallásom tehát philosophiámmal teljesen összeegye- 
zik, s mind kettő felül van a pártok’ szidalmain.” 
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COUSIN’ tanítványai, mint mondám, most 
Franciaország’ iskoláinak oktatói;’ legjelesebbek 
közttök DAMIRON FÜLÖP * és JOUFFROY TA- 
MÁS **, mind kettő Párizsban a philosophia’ pro- 
fessoral, s ítéletem szerint nem kisebbek oktatójuk- 
nál. Az az élénkség, józanság, lelkesség s élethe- 
veny, melly ‘ előadásokban mutatkozik, kétség 
kívül felülmúl mindent, mit korunkban a philoso- 
phiai literatúra felmutathat. Ne higyjük azonban, 
hogy az eclecticismus rendszerét már kifejtette, 
vagy épen bevégzette volna; eddig csak a kezdet 
látható. Franciaország’ mostani philosophusai a Sen- 
sualismus’ megbukását, a skót iskola’ fölkerekedését, 
a német philosophia’ eszméi’ terjedését látták, szel- 
lemök a philosophia’ históriájának tanulása által gaz- 
dagodott: illy körülmények köztt szellemileg meg- 
érvén, félszegségtől s hirtelenkedestől egyformán 
mentek. COUSINtől − Németországbóli visszajö- 
vetele után − a közönség rendszere’ közrebocsátá- 
sát vára. Mit tett? PLATÓT, és PHOCLUST, és 
TENNEMANT fordítá. És JOUFFROY? REMET és 
STEWART DUGALDOt. DAMIRON pedig a XIX. szá- 
zadi francia  philosophiát  adá.    Értekezéseik  azon 

 
* Munkája: Essai sur Γ histoire de la philosophie en 

France, au XIX. siècle. Paris, 1834. 2 köt. Épen 
midőn e lapokat írnám, veszem tőle Párizsból: Cours 
de philosophie. 1837. Eddig- négy, psychologist, 
logicát és morált magába foglaló kötet. 

** Születelett 1796. Munkái: Oeuvres completes de Tho- 
mas Reid. 6. köt. − Esquisses de philosophic morale, 
par Duguld Stewart.   1 köt. 
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kívül mindig a philosophiai módszert, a philosophia’ 
kútfejeit s igazsága’ föltételeit igyekszenek világosan 
kifejteni, s meghatározni. Ezt a eritica végre nem 
hagyá helyben, szemökre vetvén, hogy örökké 
csak a’ philosophia’ föltételeit kutatják, és soha sem 
jutnak el magához a philosophiához. A philoso- 
phia, felel erre JOUFFROY, több két ezer évesnél, s 
még sem tudott igenleges tudománynyá alakulni, 
szükség tehát, mielőtt műveléséhez fognánk, igaz- 
sága’ feltételeit végkép megalapítnunk, s ezt nem 
csak elméletileg’, de gyakorlatilag is. Egyik utób- 
bi feltétele pedig, hogy a nagy gondolkodók’ mun- 
kái honi nyelvünkön mindenki’ vizsgálatára tárva 
legyenek, olly férfiak által lefordítva, kik az ere- 
deti példány’ eszméit s szellemét híven, világosan s 
érthetőleg visszaadhatják, hogy azokat eredeti mun- 
kákként olvashassuk. JOUFFROYnak e tekintetben 
igaza van; mert a jelen kor csak a múltra építhet; 
de a francia közönségnek és criticának is igaza 
van, mert csupán a fenlevőnek tanulása a tudomá- 
nyokat tovább nem viszi; s kiktől várhatná Francia- 
ország e tudomány’ saját művelését, hanemha olly 
férfiaktól, kiket a haza és külföld egyformán el- 
sőknek tart közöttök? S ím DAMIRON e méltányos 
követelésnek meg is felelt; philosophiai rendszeré- 
nek első négy kötete elhagyá a sajtót, s a nemzeti 
academia, örömében, szerzőjöket 4000 francnyi 
díjjal tisztelte meg. 
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Bevégezvén a legújabb külföldi philosophia’ 
rajzát, vessünk még egy végső összehasonlító pil- 
lanatot az egészre. 

Előadásomból kitetszett, mikép a lélektani 
módszert a skót iskola, a francia eclecticismus, és 
a német criticismus követék, némi saját, de lényeg- 
telen különbséggel: a skótok ezen módszert a szel- 
lemre épen azon mód szerint alkalmaztatják, mint 
a természetbúvárok a természet’ kivizsgálására; az 
eclecticusok philosophiájok’ tartalmát a már fenlevő 
rendszerekből merítik, de ezen módszer szerint az 
igazat á hamistól elválasztván, az egészet rendez- 
vén s tovább művelvén; a criticismus pedig szint- 
azon módszer mellett, főleg tehetségeink’ hatása’ 
módját s körét igyekszik kivizsgálni, hogy szelle- 
münk törvényes munkássága felett annál biztosab- 
ban ellenőrködhessék s az igazságot meghatározhas- 
sa. A rendszer pedig mind háromnál dualisticai, s 
mind a három iskolánál velejében ugyanaz, érzéki 
s észszerű természetünket, erkölcsi célokat s érzék- 
fölötti okokat elismerő. Mind ezekben SCHELLING’ 
és HEGEL’ philosophiája * eltér a világ’ philosophiá- 
jától, s az ez által követett mód- és rendszerekkel 
homlokegyenest ellenkezik. Módszerök a tiszta 
szemlélődés, HEGELnél minden tapasztalást kizár- 
va;  s ha SCHELLING azt előre ki nem rekeszti is, 
 
‘ Fichtét itt nem is említem többé, ő az életből eltűnt, 

s már csak a philosophia’ históriájában én-eskedik. 
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fogalmazásai (Conceptionen) tagadhatlanul pusztán 
előlegesen szerkeztet vek. Rendszerök monisticai; 
az azonság’ rendszere, hypothesisen alapuló, teliát 
légben függő, mivel alapja sem előleges, sem utó- 
lagos úton be nem bizonyítható. 

Ε különbség továbbá kiterjed a szellemre is. A 
skót iskola, az eclecticismus, s a criticismus a ter- 
mészetet híven magyarázni igyekszenek. A skót 
philosophusok eléggé szerények megvallani, mikép 
a fölemelendő épülethez csak szereket gyűjtenek, 
miknek teljes elrendezése az utókortól függ; az 
eclecticusok sem tartják rendszeröket késznek, s 
még kevésbbé bevégzettnek, nézetök szerint ők 
csak folytatják, mit a világ’ legbölesebbjei előttök 
kezdenek, s ezen munkát vég nélkülinek nézik, mi- 
vel az emberi ismeretet egyes ember vagy ivadék 
ki nem merítheti. SCHILLING és HEGEL ellenben 
újonnan kezdik és végzik be philosophiájokat, s 
ezen philosophia általános ismeretű, nem a termé- 
szetet magyarázó, hanem azt szerkesztő, mellynek 
fő vonalait, képzelgéseik szerint, semmi idő nem 
képes megváltoztatni.* Gőg annak általános bé- 
lyege. − 

Előadásra nézve a skót iskola egyszerű, vilá- 
gos, lehetségig népszerű, tárgyát alaposan kimerí- 
teni igyekvő, minden tételeiben a józan észre hall- 

 
* Lásd Schelling:   System  des transcendentalen   Idea- 

lismus’ élőbeszédei. 
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gató; az eclecticismus’ hősei élénkek, világosak, lel- 
kesek, stilisticai formáik’ tökéletességére nézve első 
rangúak. − Mit mondjunk a németekről? Bélye- 
gök szemlélődési merészség, mélység, s homály. 
KANT még érthető, ha egyszer műszavait felfogtuk; 
de előadásában nehézkes és elavult. KRUG’ érthető 
s világos nyelvű, s prosája jó. FRIES’ formái csino- 
sabbak, előadása lelkesültebb, de helylyel helylyel 
homályba sülyedő. Az általános philosophia’ hősei 
köztt FICHTE és SCHELLING ügyes stilisták, sőt a 
német legjobb prosaistákhoz számítandók, de mű- 
veik fölött, mi még inkább HEGELről áll, egyiptomi 
sötétség borong; szerkezeteik’ gondolhatatlansága el- 
kábítja a főt. HEGELben különösen minden össze- 
pontosul, a megfoghatatlan gondolatbeli fonákság s 
földeríthetetlen előadási homály. Ő gondolataiba 
elmélyedve, csak azok’ kifejezésére ügyel, soha az 
előadási formára, s ez oknál fogva nemcsak gondol- 
hatatlan, hanem olvashatatlan is. 

Végül a philosophiai szellem’ munkásságának 
élénkségét, erejét s terjedelmét tekintve; a skót 
mozgalom legcsendesebb, de csendességében fárad- 
hatatlanul munkás. HUTCHINSON óta JOUFFROY 
(REID’ munkái’ fordításához írt bevezetésében) 45 
philosophust számlál elő, munkáikkal, kik a szel- 
lem’ philosophiáját tovább fejteni igyekeztek, s szá- 
mok a hálái Literatúrai-Újságból, hol BENEKE a 
német világot az angol philosophia’ legújabb szüle- 
ményeivel   ismerteti meg,  még jóval szaporítható. 
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A német nemzet’ részvéte a philosophia iránt, a 
dogmatical szemlélődés’ bűnei miatt, KANT óta mé- 
lyen sülyedt; a német philosophia áltáljában egy nagy 
crisis’ előestvéjén áll, melly csak józan ész által, a 
tapasztalás és élethez visszatérve s csatlakozva, hasz- 
nára fordítható. A francia mozgalom a legfiatalabb, 
tehát legélénkebb is. Ε nemzet a legújabb időben 
előbbi szellemi elszigetelésének korlátain áttörvén, 
az angol és német literatúrával mindig nagyobb 
összeköttetésbe jött, szabadsággal, békével ‘s élénk 
társasági élettel bír, philosophusaiban élénk vágy 
buzog, a világphilosophia’ tetőpontját elfoglalhatni, 
mint azt COUSIN és JOUPFROY egyenesen kimond- 
ják 5 s nemzetök tapssal fogadja és buzdítja büszke, 
de nemes szándékaikat. Ok elég, hogy a francia 
eclecticismust további kifejlődésében figyelmes szem- 
mel kövessük, s előkelőleg méltányoljuk. 



B E F E J E Z É S .  

EGY PILLANATTAL PHILOSOPHIAI LITERATÚRÁNK’ 
ÁLLAPOTJARA. 

A philosophiának közttünki meghonosítását s 
önálló művelését előmozdítani levén munkám’ leg- 
általánosabb célja, összehasonlító criticával világo- 
sítani fel eddig a világphilosophia’ módszereit, rend- 
szereit s fő irányát napjainkban; tekintsünk már 
most saját philosophiai literatúránkra, hogy állapot- 
ját s viszonyait megismerve, megalapíthatása’ s 
előmenetele’ szükségeit meghatározhassuk. 

Philosophiai literatúránk’ históriájában minde- 
nek felett szembeszökő adat, hogy mi magyarok 
elébb bírtunk anyanyelvünkön irt magyar philoso- 
phiai munkákat, mint a németek. APÁCAI CSERE 
JÁNOS* t. i. már 1653ban adta ki „Magyar ency- 
 
* Lásd Philosophiai pályamunkák. Kiadja a m. tudós 

társaság. Első kötet. Almási Balogh Pál’ felelete ezen 
kérdésre:  Minthogy a   philosophia’  minden ágának 
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clopaediáját”, s három évvel utóbb logicáját s így 
az elsővel harminc egynéhány évvel előzte meg a 
híres THOMASIUS’ e tárgyú német dolgozatait. Sőt, 
úgy látszik, nemzetünk a nyelv’ művelésére is elébb 
fordítá figyelmét mint német szomszédink, mit a 
korábbi nyelvtani s szótári próbálatok bizonyíta- 
nak. Tehát csupán az időt tekintve, nekünk ma- 
gyaroknak nyelvre és philosophiára nézve messzebb 
kellene lennünk mint a németeknek. De milly 
különbséget mutat a tapasztalás! Hátramaradásunk’ 
okai’ kinyomozására nemzeti academiánk 1831-ben 
jutalomkérdést hirdetett, s feleltek rá BALOGH PÁL 
alul idézett munkájában, s HETÉNYI JÁNOS „A ma- 
gyar philosophia’ történetírásának alaprajzában” **, 
mennyire a kútfők’ hiánya engedé, alaposan, s sza- 
badlelkűen; mind kettő ebbeli hátramaradásunkat a 
 

kifejtése s hazánkban terjesztése leginkább az által 
eszközölhető: ha nemzeti íróink a philosophiára néz- 
ve szüntelen szemök előtt tartják, milly sikerrel dol- 
gozának elődeik, vagy miben s mi okra nézve ma- 
fadának hátra; ez a’ kérdés: Tudományos művelő- 
désünk’ története időszakonként mit terjeszt élénkbe 
a philosophia’ állapotja iránt; és tekintvén a philo- 
sophiát, miben s mi okra nézve vagyunk bátrabb né- 
mely nemzeteknél?” Budán, a m. kir. egyetem’ be- 
tűivel, 1835. gr. 211. lap. 
** Tudománytár, közre bocsátja a m. tudós társaság. 

(Új folyam), értekezések, szerkezteti Luczenbacher 
János. Második kötet. Budán, a m. kir. egyetem’ 
betűivel, 1837. n8r. 76−164. 1. 



275 

latin nyelv’ szerfölötti elhatalmazásának, ellentétben 
nemzeti nyelvünk’ elhanyaglásával, szegénységünk- 
nek s a ..., nevelés s oktatás’ hiányainak tulajdo- 
níták. 

Nem mintha APÁCAI CSERE JÁNOS óta philo- 
losophiai íróink nem lettek volna. Egyes, ollykor 
jeles literatúrai tünemények, mutatkoznak a legdur- 
vább századokban is, mert mindenütt s minden i- 
dőben születnek lángeszű férfiak, kiket az élet, a 
műveltebb külföld, vagy az őskor’ literatúrája mii- 
vel; de illy egyes, időre nézve egymástól messze 
eső, elszigetelt jelenések, életre ható nemzeti litera- 
túrai nem képeznek; melly tulajdonkép csak akkor 
kezd virágzásba indulni, ha a nyelv’ grammaticája 
némileg megállapíttatik, a literatúrai nyelv fejlés- 
nek ered, s az irók egymással s a közönséggel kezet 
fogva, folyton és szakadatlanul munkásak. Illy 
nemzeti literatúraval mi magyarok csak RÉVAI és 
KAZINCY óta dicsekedhetünk. APÁCAI CSERE JÁ- 
NOS közttünk elég jókor indítá meg ugyan a philo- 
sophiát; de csak 119 évvel utána szólamlott meg 
újonnan SARTORI BERNARD*; s ámbár azóta philo- 
sophiánk’ históriája, a pusztán fordítókat s erteke- 
zőket ide nem számítva, tizenöt ** eredeti philoso- 

 
* Magyar nyelven philosophia.   Azaz: a bölcseség’ sze- 
retetének  tudományából némelly jelesebb   kérdések 
stb.   Egerben, 1772. 4r. 276 lap. 
** Lásd neveiket s munkáikat Balogh Pál’ idézett pálya- 
munkájában. 
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phiai írót nevez, úgy hogy már most egy philoso- 
phiai tudomány sem létezik, melly nemzeti nyel- 
vünkön ismételve közre ne bocsáttatott volna: mind 
a mellett még is, fájdalom, tagadnunk nem lehet, 
hogy fáradozások’ hatása e tudomány’ közttünki fel- 
virágoztatására igen csekély volt, épen mert ezen 
irók elszigetelve munkálkodtak, s folytonos hatást 
nem gyakorolhattak. 

Ha tehát tagadhatlanul némi philosophiai lite- 
raturával birunk is; állíthatjuk-e, hogy már önál- 
ló saját philosophianh van?    Kétlem. 

Tekintsünk be régibb philosophiai Íróink’ mun- 
káikba. Mik azok? Compilatiók. APÁCAI DES- 
CARTES’ philosophiáját másolta, SARTORI WOLFét, 
s azóta a német philosopliia’ divatba jött rendszerei 
nálunk mindig hív követőkre találának; így WOLP 
után KANT’ philosophiája, s legújabban SCHEL- 
LING-é, de főleg HEGELé. Régibb íróink’ munkái 
pedig, úgy szólván, latin nyelven fogalmazott ma- 
gyar forditmányok; mert majd mindnyájan latin is- 
kolák’ oktatói valának, s mit a külföld’ íróitól tanul- 
tak, s hazájokban latinul tanítanak, azt utóbb ha- 
zafiságból nemzeti nyelvünkre áttéve adák ki. Má- 
sok’ nézeteinek szolgai lemásolása pedig önálló phi- 
losophiai nem állapíthat meg. Ha philosophiai 
meggyőződéseinket geographiai helyzet, a’ latin s 
német nyelv’ ismerete, s a szomszédinknál történe- 
tesen fölkerekedő rendszerek’ majmolása határozza: 
úgy nem az igazság, hanem történetes esetek által 
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vezéreltetünk, a pórnéphez hasonlítva, melly nem 
tekintve: keresztények, muzulmánok vagy hinduk 
köztt lássa meg a napvilágot, mindig s változatla- 
nul azon vallást tartja igaznak s egyedül üdvezítő- 
nek, mellyben születik. Illy úton igaz philosophiá- 
hoz lehetetlen jutni. 

A mondottakkal azonban nem szándékom phi- 
losophai íróink’ becsét kisebbíteni. Napjainkban a 
tudományokat nem lehet többé feltalálni, azok már 
századok óta léteznek. A műveletlen nemzeteknek 
ennél fogva a művészet’ és tudomány’ első magvait 
a műveltebb külföldről kell kölcsönözniük; minél 
fogva minden új nemzeti literatúra szükségkép u- 
tánzással és compilatioval kezdődik; utánzással a 
művészetre, s compilatióval a tudományra nézve. 
A compilatio tehát kezdő philosophiában nélkülöz- 
hetlen eszköz e tudomány’ honosítására, elmelloz- 
hetlen kezdet s fok tovább müvelésére. 

Azonban minden philosophiai íróinkat, kivé- 
tel nélkül, ezen osztályba számítanunk még sem le- 
het, még az elhunytakat sem mind, kivált azok’ 
legjelesebbjeit: KÖTELES SÁMUELt és IMRE JÁNOSt. 
Amannak Logicája, Erkölcsi philosophiája, Philo- 
sophiai encyclopaediája, s KÁLLAY FERENC r. t.’ s 
az én ajánlatomra nemzeti academiánktól elfogadott, 
épen most megjelenő „Philosophiai anthropologiá- 
ja” figyelemre még folyvást s igen méltó dolgoza- 
tok;   s ennek  magyar philosophiája’,*   mellynek, 

 
* A bölcselkedés.   Első darab.    A  gondolkodás’  tudó- 
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fájdalom, a’ szerző’ kora halála miatt, csak első 
két része jöhete ki: a legjózanabb, tapasztalást és 
szemlélődést egyesítő elveken alapul. Sőt mióta a 
m. tudós társaság philosophiai jutalomkérdéseket 
hirdet, úgy látszik, mint ha philosophiai literatú- 
ránk a compilatio’ stádiumából magasabb, önállóbb 
fokra emelkednék. Ezt bizonyítják az imént neve- 
zett 1834-iki pályairatokon kívül philosophiai ér- 
tekezéseink s munkáink’ napról napra növekedő szá- 
ma s érdeme; ezt azon tudós férfiak’ nevei, kik 
napjainkban, philosophusaink’ Nestorától, a fél szá- 
zados pályán át fáradhatlanúl munkálódó FEJÉR 
GYÖRGYtől fogva, a legújabban természetjogi mun- 
kájával magát ismeretessé tett CSATSKO IMRÉig, 
egymással vetélkedve, a philosophiát művelik. Mint 
criticát űző, ki literatúránk’ menetét évek óta figyel- 
mes szemmel kisérem, neveiket s dolgozataikat tán 
egyenként fel kellene hoznom, sőt meg is bírálnom: 
de ez magában kényes dolog, s tervemen kívül le- 
vén, elég legyen ez úttal tiszteletemet főleg HE- 
TÉNYI JÁNOS’ és BALOGH PÁL’ eddig szerzett érde- 
meik iránt nyilatkoztatnom ki, s azon reményeket, 
mellyeket VECSEI JÓZSEF, debreceni prof, szék- 
foglaló programmájával gerjesztett. Philosophiai 
literatúránk valóban, kivált ez utolsó évben, élénk 
fejlésnek ered. Úgy látszik, mint ha nemzeti lite- 
ratúránk költészi stádiumából a tudományosba akar- 

 
mánja.  Pesten,   1829.   8r. 350 I. − Második darab. 
A metaphysica. Pesten, 1829. 8r. 386 lap. 
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na átlépni, hogy literatúránk’ e’ két ágai ezentúl 
egymással karöltve s egymást támogatva, magasabb 
fokokra emelkedjenek. Az elméleti philosophia’ 
kifej lésének, úgy látszik, akadályok nem állanak 
ellene, s nem kétlem, ki fog virágozni, csak − a 
majmolás’ szolgai szokását letehessük. 

Mert valóban, mit is nyerhetünk ezen túl ál- 
tala? A compilatio örökké csak azt másolja s is- 
métli, mi már a világliteratúrában létezik; általa 
tehát a világ’ végéig semmiféle tudományt elébb 
nem lehet vinni. Ha tehát philosophiai literatú- 
ránkban haladni és saját philosophiához jutni aka- 
runk, önálló philosophálásra kell emelkednünk. A 
philosophia már általán s lényénél fogva a legsza- 
badabb tudomány; kénytelenek vagyunk önálíólag 
philosophálni, mert magunkat abban, mi igaz és 
jó, erkölcsi természetünknél fogva függetlenül kell 
határoznunk. Útmutatást, oktatást a philosophá- 
lásra igen is nyerhetünk, sőt valamelly philosophi- 
át historiée meg is tanulhatunk: de szabad vizsgálat 
nélkül önálló philosophiához már annál fogva sem 
juthatunk, mivel ez mint igenleges tudomány még 
nem is létezik. önálló philosophálástól függ tehát 
a philosophiának megállapodhatása s előmenetele 
hazánkban, s ezen követelést szintúgy teljesíthet- 
jük, mint akármelly más nemzet’ tudósai; mert a 
philosophiának kútfejei, a világ’ philosophiája, s e 
tudomány’ tárgya a természetben, az ember s ön-  
tudata,  nekünk is szintúgy   tárva állanak mint ne- 
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kik. − Ha pedig e föltételeket teljesítendjük, ak- 
kor saját, önálló, akkor magyar philosophiával 
fogunk bírni: azaz, tárgyra ugyan nem, de szel- 
lemre s előadásra a többi müveit nemzetekéitől kü- 
lönbözővel, úgy, mint a nyelvszokás megkülön- 
bözteti a német philosophiát a franciától, ezt pe- 
dig az angoltól stb.; mert minden nemzeteknek 
képzetmódja, mint az egyedeké, különböző. S im 
itt igazolhatom merészségemet, melly szerint mun- 
kámat propylaeumoknak a magyar philosophiához 
címzeni bátorkodtam. Ε cím jeleli ki szándékom’ 
kellő középpontját, s felette sajnálnám, ha valaki 
azt tudatlanságból, vagy önhittségből eredetinek 
tartaná. Nem ismeretlen ugyan előttem, mikép 
elvontan képzelve, csak egy igazi philosophia lé- 
tezhetik, mellyre kirekesztő szabadalmat egy nemzet 
sem bír, mert az emberiség’ tulajdona; de tudom 
azt is egyszersmind, hogy ezen egy igazi philoso- 
phia eddig még inkább eszmében, mint valóságban 
létezik, s hogy a tudós világ’ minden eddigi fáradozá- 
sai annak kiállítására csak többé vagy kevesbbé sike- 
rült próbatételek, eszménye’ megközelítésére. Bír- 
junk tehát csak egyszer önálló philosophiát, s bi- 
randunk a nyelvszokás’ teljes jogával úgy nevezhe- 
tő magyar philosophiát is. Fog-e ez azonban 
eredményeimmel megegyezni? − ezt a tapasztalás 
bizonyítandja be; alapnézetemet legalább, melly 
abban áll: hogy kirekesztőleg sem előlegesen, sem 
utólagosan ne philosophaljunk, nem féltem, s ettől 
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függ a követendő módszer, ettől a felállítandó rend- 
szer. Hazánk’ földe dél és éjszak köztt a középvo- 
nalon terűi el, s nemzetünk’ szellemében az érzé- 
kiség és ész köztt ritka egyensúly találtató, melly- 
nél fogva félszeg empiricai vagy rationalisticai ki- 
csapongásokra nem lehet hajlandó. Ez biztat. 

A hegelisták ugyan, ezt nem kétlem, indítvá- 
nyomnak ellent fognak szegülni: protestáns candi- 
datusaink most Németországban egyedül a berlini 
egyetemet látogathatják meg, s a hegelismus’ ezen 
bölcsejéből áthozzák tanítmányát hazánkba; ők te- 
hát, kik mestereik’ rendszerét a philosophia’ tető- 
s fénypontjának tartják, kik azt a legújabb, be- 
végzett, s világphilosophiának lenni hiszik, egész 
munkámat természetesen fonáknak, szegénynek, 
sőt szándékomat alkalmasint az őrültséggel határos- 
nak fogják tartani. Részemről, dolgozatom’ foly- 
tában magam sem kíméltem őket; mert a német 
egyoldalú, üres rationalismus az épen, melly az ú- 
jabb időben nálunk a szellemeken zsarnokilag ha- 
talmaskodik, a majmolás’ szolgai szokását hazánk- 
ban örökíti, s ennél fogva az önálló philosophálás- 
nak a magyar philosophiai fölkerekedhetésének 
legnagyobb akadálya. Ereje scholasticai dialecti- 
cája’ homályában áll; s míg a tudós világnak nem 
sikerül érthetetlen phraseologiáját népszerű, teljes 
világosságú nyelvre átfordítani, addig azt a józan 
ész, természet szerint, sírba sem döntheti. Ez pe- 
dig eddig, tudtom szerint, még a németeknek sem 
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sült el. A német philosopliusok’ eredetiségkorsá- 
ga t. i. abban is kitünteti magát, hogy tiki saját új 
rendszerével új műszavakat is hoz divatba; azért 
philosophiájókat az első tíz éveken által közvetlen 
tanítványaikon kívül rendesen senki sem érti. Utóbb 
midőn a növendékek is fel kezdenek szolamlani, a 
homály lassanként enyészik; FICHTE’ tanítmányát p. o. 
már megfoghatólag tudják előadni, minél fogva 
rendszere a philosophiá’ históriájának mausoleumá- 
ban, hová mint ritka különösség igen is tartozik, 
be is van már iktatva: de a még élő SCHELLINGgel 
s tanítványával HEGEL, még koránt sem vagyunk 
annyira. HEINE, ki, ha valaki, világos előadással 
bír, Salonja’ második részében e merénybe bele 
sem mert ereszkedni, azon furcsa ürügy alatt: 
„hogy a franciáknak (mert a cikkely franciáknak 
íratott) hasznosabb a német philosophiá’ ezen ré- 
széről semmit sem tudni, mivel illy közlések Fran- 
ciaországban a főket még jobban megzavarhatnák.” 
FICHTE, SCHELLING s HEGEL’ philosophiája eddig 
általában idegen nyelvre át sem fordíttatott, s azért 
nehéz róla külföldinek világos fogalmakat nyerni. 
Múlt évben a francia academia a német philosophia’ 

legjobb előadására tetemes jutalmat hirdetett, de a 
beküldött pályamunkák a várakozásnak meg nem 
feleltek s az academia kénytelen volt jutalomkérdé- 
sét még egyszer s hosszabb időre hirdetni. Talál- 
tatik-e arra ember, ki homályain áttörve, azt a 
francia, átlátszó világosságú nyelven képes lesz elő- 
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adni? a tapasztalás bizonyítandja. Hogy ez magyar 
hegelistainknak legalább eddig nem sikerült, kiki 
tudja, ki dolgozataikat olvasta; mi annál szomo- 
rúbb, mivel tulajdonképen nekik kellene HEGEL’ 
philosophiáját részleteiben előadniok; mi többiek, 
iskolájokon kívül állók, azt csak alapelveire sered- 
menyeire nézve bírálhatjuk meg, mit az adott kö- 
rülmények köztt, úgy hívém, legcélszerűbben tel- 
jesíthetni, ha tételeit, a mód- s rendszerek’ előa- 
dásában állandó tekintettel követvén, azokat fok- 
ról fokra felvilágosítgatom, az újabb philosophia’ 
előterjesztésénél pedig külső viszonyait történetirá- 
silag kitüntetem. Egyébiránt itt, munkám’ végé- 
nél, a philosophia’ érdekében, tartózkodás nélkül 
kijelentem, hogy ezen tanítmányt sem legújabbnak, 
sem uralkodónak, sem pedig a világ’ philosophiá- 
jának nem tartom. A lélektani mozgalom Német- 
szágban − mint kimutattam − újabb, s a hegelis- 
ták még hónukban is számra nem csak a többi phi- 
losophiai rendszerek’ követőivel, hanem egyenként 
némelly más iskolákkal sem mérkőzhetnek; nincs 
egy egyetem is, hol a hegelismus kizárólag tanít- 
tatnék, s a leghíresebb élő német philosophusok: 
SCHELLING,    FRIES,    HERBART,   KRAUSE,   KRUG, 
ellenei.*    A világ’ philosophiájának fő iránya pe- 
dig nem egyoldalú rationalisticai,   hanem ismére- 

 
* L. Rotteck és Welcker, Staatg-Lexicon, VII. köt. 613. 

lapján. 
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tünk’ mind kél kútfejeit egyesítő synthetismus. 
Hogy HEGEL az egyoldalú ration alismust tetőpont- 
jára csigázta fel, megengedem, de ezzel a philoso- 
phiát nem emelé fénye’ zenit-, hanem lesülyeszté 
a homály’ nádir-pontjáig. Tisztán észleges úton 
ezen tudományt be is lehet végezni, mert szemlé- 
lődésünk, röptében oily szabad mint a’ költés, arra 
tehát teremtő ész-, és képzelödésnél egyéb nem 
kívántatik. Valamelly önkényleg választott hypo- 
thesisből, mint HEGEL az eszményi és valónak a- 
zonságából, kiindulunk, s fonák nézetünket ember, 
isten és világon végig következetesen fejtegetjük; s 
ím a feladat teljesítve van. E’ működés’ helyessé- 
géről s az eredmény’ igazságáról feleljen azután a 
kinek tetszik: mert az igaz philosophia’ bélyege, 
ítéletünk szerint, a többi köztt az is, hogy foly- 
vásti tökéletesítést nem csak enged, hanem meg is 
kíván. HEGEL’ philosophiája által e tudomány ál- 
talában semmit sem nyert; ő egyetlen egy, életben 
használható, nagy igazságot nem fedezett föl. Mód- 
szere az újabb philosophiát visszavezeti a scholasti- 
cusok’ rég kikacagott, a logicai alanyi gondolko- 
dást a metaphysical tárgyilagostól meg nem külön- 
böztető dialeclicájához; rendszere pedig az új pla- 
tonicusok’, sőt az őskor’ idejében, PLOTIN’ azon- 
ság-rendszeréhez s általános tudásához s a keletin- 
diai pantheismushoz. Hogy illy mód- s rendszer 
mellett, a józan ès képzetmódja szerint, valósá- 
gos világismeretről,  személyes istenről, szabad- 
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ságról s halhatatlanságról szó sem lehet, azok u- 
tán, miket eddig előhozánk, úgy hiszem, világos. 
Mi pedig lélektani criticusok ezen tárgyakat 
valóban egészen máskép képzeljük. Ha a termé- 
szet’ művei szemünkbe tűnnek, bennök egy min- 
denható ész’ csodáit bámuljuk, a nélkül azonban, 
hogy azokat lényökre nézve megfoghatnók; a nél- 
kül, hogy egy növényt vagy csak annak egy le- 
vélkéjét is máskép alkotni tudnók. De ehhez talán 
a hegelisták is épen olly kevéssé értenek, ámbár 
magokról nagy fennyen hirdetik, hogy ember-, is- 
ten és világról általános ismére tök van. Állítások 
tehát tán csak puszta képzelgés; s egész képzet- 
módjok nem valóságos, hanem csak eszményi? HE- 
GEL a maga rendszerét, valahol Írásaiban, általá- 
nos idealismusnak nevezi, s valóban az nem is más, 
idealismusnál, melly az azonság’ hamis rendszerére 
támaszkodván, s a tiszta vagy általános lét’ elvont 
fogalmából kiindulván, szükségkép pantheismussa 
fejlődik; − tehát idealisticai pantheismussa, vagy 
pantheistical idealismussá. HEGEL’ philosophiájá- 
ban igazán tehát három egyoldalú monisticai rend- 
szer’ fonáksága pontosul össze. Azonsagi rendsze- 
re a képzet és lét’ azonságát teszi fel; pantheismusa 
mindent eszményileg az egy általános eszméből szár- 
maztat: minden az isten’ szükségképeni kifejlődése; 
s így általa az egész mindenség, ember, isten, vi- 
lág, pusztán eszményi álomvilággá változik; gya- 
korlati philosophiája végre merő quietismusra ve- 
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zet; mert ha minden, a mi van, az isten’ kifejlő- 
dése, úgy minden, a mint van, jó is; vagy, HE- 
GEL’ kitétele szerint: minden a mi van észleges, s 
így a helyett, Hogy tökéletesülésre törekednénk, 
inkább meg kell abban, mi történik, s a mint tör- 
ténik, végkép nyugodnunk. Illy philosophiát ki- 
vált fiatal, az élet’ eszményeit lelkesedéssel valósí- 
tani törekvő nemzet nem használhat. 

Ezen magyarázatimért HEGELnek hazánkban 
elszaporodott követőitől alig nyerek köszönetet. 
Hogy az azonság-rendszerre támaszkodnak, ezt so- 
ha sem tagadták, a pantheismust ellenben eddig 
takargatták. TAUBNER a közvetetlen VANt még a 
kimondhatatlannak nevezi, míg végre SZEREMLEI 
megvallja, hogy az isten. De hogy philosophiájo- 
kat puszta idealismusnak tartsák, ezt furcsa követe- 
lésnek nézendik, tökélyét épen abban helyezvén, 
hogy felsőbb felfogásban az eszményinek és valónak 
különbségét megsemmisíti, s így lényénél fogva 
épen olly való mint eszményi. Ezen értelemben 
nevezi SCHELLING is philosophiáját reálisnak. Ura- 
im, a különbség itt, mint látják, a különböző kép- 
zetmódban fekszik. Ha a hegelisták az eszményi- 
nek és valónak azonságát felteszik, úgy képzetmód- 
jok szerint a lét s valóság az eszményi elemben már 
eredetileg benfoglaltatik, s ezen nézet szerint a lé- 
tező’ s való’ dialecticai teremtésére rá sem szorul- 
nak, ezt nekik, WARGA JÁNOS’ kedvenc kitétele 
szerint, csak közvetíteni (vermitteln) kell;  s ennél 

 



287 

fogva boszankodással olvassák LEO halai prof.’ gya- 
núsításait, ki őket egyenesen atheismussal vádolja. 
Minden-istenök, az ő értelmükben, valóságos isten, 
sot ők istent ott is látnak, hol mi többi együgyű 
keresztények csak valóságos sziklát, fát, vagy épen 
szép leányt, melly utóbbi isten jelenetben sz. JERO- 
MOS igen hegel-ellenileg inkább az ördögöt vélte 
szemlélni. 

Én illy gyanúsítástól távol vagyok, az gyűlöle- 
tes előttem; de ha nézeteink’ különbsége kivált a 
képzetmód’ különbségében áll, mutassák meg s vi- 
lágosítsák fel, kérem, saját képzetmódjok’ helyessé- 
gét. A német philosophia’ bélyege s haladása, 
SCHELLING’ nézete szerint, processusában áll. Ε 
pontra kell tehát minden erejöket fordítaniok, hogy 
végre megfoghassuk, mikép lehet a fogalmon kívül 
levő s attól függetlenül’ létező tárgy azzal ugyan az; 
s hogy’ alkothatja ennek dialecticai, pusztán eszmé- 
nyi működése a valót? Erre felhivattak már előt- 
tem is, a józanon látó, sok olvasottságú, szeszélyes 
*** úr által, ismételt sürgetéseiben. * Míg ezt nem 
teljesítik, világos, érthető előadásban, addig ne- 
künk, értelmünk s a józan ész’ képzetmódja szerint 
 

* A magyar hegeli port megindítva lásd az Athenae- 
um 1838-ki I. köt. 21. számában·, folytatva u. ott. 
46, 49; II. 26. 40. 41. 45. s ez idén átvive a Figyel- 
mezőbe, 4. 6. 7. 13. 14. 16. 17. 18. 19. 20. 26. 27. A 
zaklató, *** úr, a hegelismus’ védői Warga János és 
Szeremlei Gábor. 
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igazunk lesz, ha állítjuk: hogy valóságosnak képzelt 
világnézetök az észleges vagy szemlélődési replis- 
mus’ üres szemfényvesztésein alapuló, pusztán esz- 
ményi agy szülemény. 

Egyébiránt ne higyék, hogy HEGEL’ tanítamá- 
nya ellen egész munkámon át kivált azon okból csa- 
táztam, mint ha tartanék tőle, hogy minden tőre- 
kedéseim’ ellenére nálunk divatozó philosophiává 
válhatik. Ettől én nem félek, sőt még attól sem 
igen, hogy fonákságai által közttünk a philosophia’ 
hitelét csökkenthetné. A hegelismus csak élő szó- 
val terjedhet, tehát nem − mint annak nálunk tör- 
ténnie kellene − pusztán iras által; és csak Né- 
metországban, és ott is egyedül napjainkban. REIMA- 
RUS, GARVE és LESSING’ idejében, midőn a né- 
metek homályos fogalmakhoz még annyira nem 
szoktak, a’ philosophusoknak kitüntetésökre még 
olly kifmomított, hallatlan elvonásokra szükségök nem 
volt, s a’ gondolkodók, annyi- csalatott remények 
után, új meg új próbatételekhez folyamodni kény- 
telenek nem voltak; REIMARUS’ idejében, mondom, 
a hegelismus még Németországban sem fejlődhetett 
volna ki · mint áltáljában lehetetlen minden kezdő 
philosophiában; mert a dolog’ természete ellen van, 
hogy egy, senki által nem értett tanítmánynyal va- 
lamelly tudományt megalapítani lehessen. Sőt kez- 
detkor fogalmainknak nem csak világossággal, ha- 
nem bizonyos velősséggel, s ha úgy szólnom sza- 
bad,  tenyeres  talpassággal kell  bírniok,   hogy az 
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elvonásokhoz még nem szokott elmék által felfogat- 
hassanak, s az utókor rajtok finomíthasson. Illy 
modorban tanította e tudományt SOCRATES, a phi- 
losophia’ atyja, kiből a józan ész’ genieje szólt, át- 
látszó világosságú nyelven, s olly hatást gerjesztve, 
minőt előtte s utána egy philosophia sem; mert ha- 
lála után azonnal elméleti és gyakorlati irányban a 
legdúsabb virágzásnak indult. A philosophia áltál- 
jában, már természeténél fogva nem más felvilá- 
gosításnál, felvilágosítása rendeltetésünknek s a lé- 
tező’ s történő’ végső okainak; minél fogva nem 
tűri a homályt. Ha tehát DESCARTEStal a világos- 
ságot az igazság’ criteriumának nem tartom is, 
MALLEBRANCHEsal abban legalább egyet értek, 
hogy a legtöbb esetekben azzal össze van köttetve, 
s igaz ránk nézve bizonyosan csak az lehet, mit 
teljesen értünk, tehát: mi világos. Meggyőződést 
gerjesztő s az életben használható philosophiának 
tehát, ellenmondás nélkül, minden időben, érthe- 
tő beszédben kell jelenkeznie, de, mint mondám, 
főleg kezdő literatúrában. Körülmenyink köztt 
tehát HEGEL’ nyelvével s egyiptomi sötétségi! phra- 
seologiájával e tudományt közttünk honosítni s ter- 
jeszteni akarni, ezt én a képtelenségek’ legnagyob- 
bikának tartom. Illy beszédnek nálunk nem csak 
jó, de még rósz sikere sem lehet, az elméket a phi- 
losophiától el nem idegenítheti; mert fiatal nép, 
mint fiatal ember, erős hitű, s a kétkedésnek csak 
ismételt szomorú csalódások után adja magát által. 
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Ideje tehát, hogy a hegelisták érthetetlen be- 
szédeikkel felhagyjanak! A közönség eddig elé a 
közvetlen VANnal s közvetítésével valóban eléggé 
elkínoztatott! A mit az ember ért s világosan gon- 
dol, azt rend szerint elő is tudja világosan adni; s 
így, ha a hegelisták homályos modorjoknál ezentúl 
is makacsul megmaradnak, azon gyanút gerjesztik 
magok iránt, hogy azt, mit írnak, magok sem ér- 
tik, vagy − mi véleményem − hogy a dolog egy- 
általjában világosan elő sem adható, a nélkül t. z. 
hogy képtelensége kézzel foghatóvá ne váljék s a 
józan észtől azonnal mint fonákság el ne ismertes- 
sék. Ez oknál fogva a hegelisták’ ellenvetéseiktől 
nem tartok: őket senki sem fogja érteni. 

Altaljában, nem a critica, sőt nem a megtá- 
madás az, mitől tartok, hanem a részvétlenség; 
nagyobb csapás munkámat nem érhetné, mint ha az 
hallgatással fogadtatnék. Szavam gyöngébb, hogy- 
sem magam e fontos, itt szóba hozott tárgyakat el- 
dönthessem; szükség tehát, hogy nálam belátóbb 
férfiak által figyelemre méltatva szóba vétessenek: 
részemről meg leszek elégedve, ha tisztes körökben 
szavazatot engednek. Küzdve fejlik ki életben és 
literatúrában minden igaz és jó, sa síri csend a 
halálnak bizonyos jele. A philosophia különösen, 
minden időben, a legellenkezőbb elvek’ csatapiaca 
volt. Mint tettleges criticus pedig áltáljában nem 
tartozom azok közé, kik magoknak mindenhez szí- 
vesen szabadságot vesznek,   másoktól pedig ugyan 
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azt megtagadják  én az írót az embertől meg tudom 
különböztem, s philosophiai nézeteim’ megtáma- 
dását személyes ellenségeskedésnek soha sem tar- 
tandom. 
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J E G Y Z É S .  

Meg lévén a szerző győződve, hogy nyelvben, 
sem a belső fejlődésnek, sem a külső formák- s így a 
leirásmodnak is, míg a nyelv holt hagyománynyá 
nem válik, határt szabni nem lehet; azon legköze- 
lebbi újítást is, melíyet régibb példák után némelly 
társai  ajánlanak − értve  a takarék elvén alapodó 
kihagyását a hiányjelnek ott, hol annak semmi hasz- 
na nincs (a, e, ennek összetételei, és az s), vala- 
mint a c mellől a szinte felesleges z-nek elvetését 
− annál nagyobb készséggel fogadta el, mennél in- 
kább óhajtja, hogy írásunk minél elébb minden 
szükségtelenektől megtisztíttassék; s azon felül a 
maga példájával is − quantum valere potest − oda 
hasson, hogy egyszer másszor indítványozott újítá- 
sokat, ha egyszer helyességük ellen kifogás nem 
lehet, sok ide oda szólás nélkül, tettleg legott élet- 
be léptessük. 
 




