
KULTURKRÓNIKA 
PAVLOV P R O F E S S Z O R U J A B B K U T A T Á S A I 

I. P. Pavlov professzor hires kisérletei, amiket koltushii kutató tele-
pén végzett, rendkivüli érdekl�dést keltettek a nemrég Lenyingrárban le-
zajlott nemzetközi élettani kongresszus résztvev�i között. Jelen cikkünk-
ben ismertetünk nehányat a kisérletek közül, amelyek ép' most folynak a 
professzor személyes felügyeletével. 

A Lenyingrád mellett fekv� Koltushi, az oroszországi élettani kutatás 
központja, a legmodernebb berendezésű hatalmas telep és laboratórium 
Most éppen ujabb kutató intézeteket épitenek itt, amelyekben egyrészt 
laboratóriumokat rendeznek be a magasabbrendű állatfajok idegéleté�
nek tanulmányozására, másrészt kényelmes pihen� otthont az itt dolgo-
zó tudósok részére. Valóságos falut épitettek és népesitettek be a kisér-
letekre szolgáló állatokkal, különösen kutyákkal. A kutyákból több szá-
zat számitanak a telep körül tartani. Az emberiség serény, négylábú 
szolgáinak külön parkjuk van, ahol kedvükre hancúrozhatnak; csodála-
tosan berendezett modern konyhájuk, kórházuk, s�t szülészetük és „böl-
cs�déjük", ha szabad ezt a megjelölést használni. A majmok, köztük két 
csimpánz (Woronov ajándéka) külön osztályon élnek. Pompásan berende-
zett osztály ez, olyan kisérletek számára, amilyeneket Köbler folytatott. 

A kutatás technikája igen haladott. Tervbevettek néhány olyan ter-
met, amiket teljesen lezárnak minden küls� zajtól s igy igen jelent�s ki-
sérletekre alkalmasak, mert az állat agya, mint valami elemz� gép, a 
legenyhébb küls� zajra reagál. Az állatokon végzett kisérletek minél tel-
jesebb mechanizálása elengedhetetlen feltétele a hajszálpontos ered-
ményeknek, ahogyan azokat Pavlov szereti. Csak ha figyelembe vesszük 
mindazokat a tényez�ket, amik az állatra kényszeritett táplálkozásban 
és életmódban szerepelnek, akkor tehetünk szert szigorúan tudományos 
adatokra az agy és a magasabbrendű idegtevékenység összehasonlitó 
élettana köréb�l. 

Már 1920�ban létezett egy tudományos telep Koltbusiban, de Pav-
lov professzor teremtette meg tulajdon tervei alapján a magasabbren-
dű idegtevékenységek átöröklésének gyakorlati laboratóriumát. Nem 
egyszerű átörökléstani intézet ez; mert Pavlov csak a tiszta élettani 
kérdések megoldására használja a genetikai módszereket. A mai át�
örökléstan egyik legf�bb kérdése, amely régóta foglalkoztatja a tudó-
sokat, az u. n. szerzett tuljadonságok átöröklése. A szül�k frissen 
szerzett alkati sajátságai s szerepi készségei átszármaznak�e az utódok-
ra? Ez a bonyolult kérdés olyan nagynevű tudósokat foglalkoztatott, 
mint Lamarck, Darvin, Weissmann és Kammerer, a tragikusvégű bécsi 
kutató. Weissmann és más uj�darvinisták az egészen feltün� és kizá-
róan formatani változásokat kutatták az állati nemzedékeken, mint pl. 
a fehér egerek farkának megcsonkitása. E kutatásokból kiderült, hogy 
a szembenálló elmélet védelmez�inek várakozása ellenére az egér fi-
ókák ugyanolyan hosszú farkincával jöttek a világra, mint azel�tt. Más 
csonkitások sem mutattak több hajlandóságot az átszármazásra. 

Pavlov máskép' fogta meg a kérdést és a finomabb, a tisztán élet-
tani változásokat vizsgálta. Már 1910�ben azzal bizta meg Erofejevát, 
majd N. P. Studentszovot, hogy feltételes reflexeket, azaz mesterséges 
kapcsolatokat váltson ki egy egész sor fehér egér agykérgében. Miután 



különböz� hangrezgésekkel vagy egy metronom ingával feltételes ref-
lexeket váltott ki s ugyanakkor az állatot olyan táplálkozásmódra fog-
ta, amely el�segitette a kivánt mesterséges kapcsolatot, a kutató ke-
resztez�désre kényszeritette az ilyenmódon befolyásolt állatokat, hogy 
megvizsgálhassa az eredményeit. Amint az utódok kifejl�dtek, a kuta-
tó ugyanolyan kezelésnek vetette alá �ket, mint a szül�ket és feljegyez-
te a kombinációk számát, amik szükségesek voltak ahhoz, hogy a szü-
l�knél tapasztalt ellenhatás tökéletesen jelentkezzék. Aztán megvizs-
gálta a kés�bbi, harmadik nemzedéket és igy tovább. Studentszov több, 
mint tiz nemzedék fehér egeret figyelt meg ilyen módon. Ezid�ben több�
ezer állatka fordult meg a keze alatt. Az anya gyöngesége miatt a ku-
tató nem egyszer kényszerült a szülész szerepére. 

Ezek a kisérletek csaknem teljes sikerrel jártak. Mégsem voltak 
tökéletesek. Az azonos reflexek kiváltásához szükséges kombinációk 
száma nemzedékr�l nemzedékre csökkent. A kezdetben szükséges három-
száz helyett a kisérletnek alávetett utolsó nemzedéknél már csak há-
rom volt szükséges. Tökéletesen megoldottnak akkor tekinthettük v o l -
na a kérdést, ha azokon az egereken, amelyek még sohasem, hallották 
a kisérleteknél felhangzó rezgéseket az ismert táplálkozási ellenhatá-
sok mutatkoztak volna, amint el�ször meghallják. 

Weissmann orthodox követ�i töbször is gy�zelmet kiáltottak, — kis-
sé korán. Studentszov halála után elhatározták, hogy Kolthusiban foly-
tatják a kisérleteket, de enyhén módositott formában. 

Ismeretes, hogy a mult század egyik nagy kutatója, Gregor Men�
del néhány törvényt fogalmazott az átöröklésre vonatkozóan, amiket 
ma is joggal alapvet�knek tekintenek. Ezek a változatok és az uralkodó 
sajátosságok törvényei. Mendel rámutatott arra, hogy egy vegyesszinű, 
fehér�szürke egérpár leszármazottjainak második nemzedéke háromne-
gyedrészben szürke s negyedrészben fehér, ha a szürke szin volt az 
uralkodó sajátosság. 

Amint Pavlov meghatározni iparkodott bizonyos állatok magasabb-
rendű idegtevékenységének vagy vérmérsékletének egyéni változatait, 
szoros kapcsolatban az agyrendszer szerepi sajátosságaival — felfe-
dezett a kisérleteknek alávetett kutyák közt négy határozottan kü-
lönböz� tipust, amelyekre már Hippokrates is rámutatott mélyebb meg�
különböztetés nélkül. Ezek a tipusok: a kolerikus, a szangvinikus, a 
flegmatikus és a melankolikus, amiket Pavlov nemcsak azáltal külön-
böztet meg, hogy a gátló vagy az izgató tevékenység uralkodik�e az agy-
kéregben, hanem a két tevékenység egyensulya révén és végs� fokon 
azáltal, hogy a mozgékonyság vagy a tétlenség elemei a jelentékenyeb-
bek a szellemi tevékenység általános természetében. A tipusok százalék-
aránya a megvizsgált változatok esetében igen jellemz�. Felettébb rit-
ka pl. az olyan er�teljes, kiegyensulyozott természet, amely nagy ideg-
érzékenységet árul el. Vajjon e tipológiai sajátosságok és széls� vál-
tozataik átörökölhet�k�e ? (Meg keli jegyeznünk, hogy az állatokat éve-
ken keresztül figyelik, néha egyetlen állat megfigyelése tiz évig is el�
tart.) S�t tovább menve, ha az utód átörököl valamely szerzett tulaj-
donságot, milyen mértékben tekinthet� az nála uralkodónak. A moz-
gékonyság, amit a gondolkodási folyamat legértékesebb tulajdonságá-
nak tekinthetünk, vajjon a, szellemi tevékenységt�l függ vagy egyéb 
tulajdonságoktól, mint pl. a különböz� izgalmak, a gátló tevékenység, 
az egyformaság megszokása, stb....? Ime, ezekre a kérdésekre keresett 
feleletet Pavlov az átörökléstani módszer segitségével vagyis a minden 
szempontból behatóan megvizsgált állatok keresztezésével és az ural�



kodó sajátosságok figyelmes követésével nemzedékról�nemzedékre. El-
képzelhet�, hogy a kolthusii kutatók milyen izgalommal fogadják a ki-
sérleti kutyák kölykeinek világrajöttét. Az állatok fajtisztaságával ter-
mészetesen nem sokat tör�dnek; ezzel szemben az egyéni sajátosságokat 
gondosan feljegyzik és tanulmányozzák. 

Egy másik, ugyancsak jelentós kérdés azoknak a reflexeknek a 
megállapitása, amiket az állat egyrészt tudatosan, azaz élete során sze-
rez, másrészt mély összefüggést sejtetnek az állat testi gazdaságával, 
amely ugyszólván alaphálózata valamennyi idegi ellenhatásának, zsenge 
korától egész a kés� öregségig. 

Ilyen pl. a védekez� reflex, ami a házi ebek kölyökkorának sajátos-
sága. A fiatal állat elszalad, elhuzódik minden izgató elemt�l, amellyel 
el�ször találja szembe magát. Ez a sajátos reflex, amit a fiatal állatnak 
a külvilággal és veszélyeivel szemben való gyengesége magyaráz, a leg-
több esetben enyhül és eltűnik, amint id�vel az állat tapasztalatokra 
tesz szert. 

Ha azonban mesterséges eszközökkel késleltetik e reflex eltűnését 
pl. azzal, hogy ólba zárják az állatokat (vagyis életük els� hónapjaiban 
mesterségesen megakadályozzák �ket mozgásukban, s igy lehetetlenné 
tesznek a külvilággal való minden olyan érintkezést, amelynek révén ta-
pasztalatokat szerezhetnének) akkor a védekez� reflex egész életükön 
keresztül megmarad. 

Az ilyen ebek leszármazottjainak keresztezésével (Pavlov „meleg-
házi állatok"�nak nevezi ezeket az ebeket) remélhet�en nyomon követ-
hetik az uralkodó sajátosságok, vagyis a tisztán átöröklött tulajdonsá-
gok valamennyi változását. Ha ez a kisérlet sikerrel jár, akkor leomlik 
az a fal, amely jelenleg az öröklött sajátosságokat az egyéni élét során 
szerzett sajátosságoktól elválasztja. Az átörökléstani kutatás módszere 
itt rávezethet bennünket e bonyolult sajátosságok, köztük a legma�
gasabbrendű agytevékenységek fejl�désének törvényére. 

Ma még korai eredményekr�l beszélni Pavlov professzor legujabb 
kisérleteivel kapcsolatban. Nem szabad elfeledni, hogy az átöröklés 
kérdésére vonatkozó ismereteink új keletűek. Ugyancsak korai a kol�
thusii tudományos munkálatokban olyasmit látni, aminek eredményei 
nyomban alkalmazhatók a gyakorlati életben, az orvostudományban vagy 
a házi állatok tenyésztésében. Másrészt viszont nem kétséges, hogy 
számos olyan jelenség, amit ép' vizsgálnak, olyan nagyjelent�ségű ered-
mények csiráját hordja magában, amiket a kutatás egy napon majd 
elér az átöröklés, különösen a lelkibetegségek átöröklése terén. 

Azok a kisérletek, amiket Pavlov professzor két emberformájú 
majmon, a hires Rafaelen és Rózán végez, ugyancsak igen érdekesek. 
Különösen jelent�sek ezek a kisérletek a civilizáció története, a szer-
számok eredete szempontjából. 

Nem vonhatjuk kétségbe, hogy egy emberszabású majom, amely 
gondosan kiszámitja ugrásai hosszát vagy mélységét, dobásaival célba 
talál és különböz� esetekben különböz� fajta emel�rudakat használ, ne 
lenne bizonyos mértékig tisztában a fizika alapelveivel. Kolthusiban ki-
sérletezett Deniszov legel�ször azzal, hogy megtanitsa az emberszabású 
majmokat a tűz használatára. Ez a kisérlet igen jelent�s a civilizációs 
népek kifejl�désének kérdésében. A legtöbb antropológus szerint a tűz 
használata jelenti a tulajdonképpeni emberi korszak kezdetét a fejl�-
déstörténetben. Márpedig Kolthusiban Rafael és Róza egész épületeket 
raknak kúpokból, hengerekb�l és kockákból, kioltják a borszesz lámpa 
lángját, ha az megakadályozza �ket abban, hogy megkaparintsanak egy 



csábitó gyümölcsöt, s�t az utóbbihoz meg a gyümölcsszed� rudat is 
igénybeveszik és meglep� ügyességgel kezelik. 

Ett�l eltekintve, a kolthusi kisérletek teljességgel bebizonyitották, 
hogy az emberszabású majmoknál, amid�n mindezeket a képességeket 
elsajátitják, más agyközpontok működnek, mint az embernél. Tudott 
dolog, hogy az ember nevelésében a rendszeres beszéd valamely járu-
lékos formája igen jelent�s; ezzel szemben az él� vagy irott beszéd, 
mint a megkülönböztethet� jelképek gyűjteménye, egyáltalán nem 
található az emberszabású majomnál, amely kizárólag a közvetle-
nül szerzett benyomások segitségével tájékozódik. Ezt nevezik az elemi 
jeladás rendszerének. 

Milyen tényez�knek tulajdonithatók azok a hasonlóságok és kü-
lönbségek, amiket az ember és az emberszabású majom közt a munka-
eszközök tekintetében megfigyeltek? Melyek azok a dolgok, amikre egy 
majom képes és melyek azok, amikre nem képes? Milyen folyamatok 
mennek végbe az agyában? Ezekre a kérdésekre keres választ Pavlov 
professzor újabb kutatásaival. 

P, Frolov 

AZ A N G O L I N T E L L I G E N C I A . A fiatal Dimitrij Mirszky herceg a szov-
jethatalom ellen harcolt a Denikin�féle hadseregben. Az ellenforra-

dalom után Londonba került, ahol kés�bb az orosz irodalom tanára lett 
az egyetemen. Az orosz emigráns�intelligencia széls�bal mozgalma az 
ugynevezett „euráziai" mozgalom inditotta el Mirszkyt a marxizmus felé. 
Az utóbbi években elhagyta Angliát és visszaköltözött hazájába. E g y 
évtizedes angliai intellektuális tapasztalatainak eredménye nemrég meg-
jelent könyve a The Intelligentsia of Great Britain. 

Ez az érdekes könyv marxista szellemtörténeti kisérlet. Mirszky 
igyekszik megállapitani a X X . század angol polgárságának f�bb szellemi 
áramlatait. Az egyes irókban, tudósokban, irodalmi és tudományos isko-
lákban mindig tüneteket lát: az angol polgári osztály fejl�désének és 
visszafejl�désének, fellendülé~ének és válságainak szellemi lecsapódásait. 
Gollancz, a könyv angol kiadója a maga nevében néhány udvarias sort 
nyomatott a cimlapra, melyben bocsánatot kér különböz� barátaitól 
Mirszky birálataiért. Ez a mosakodás felesleges. Mirszky végeredmény-
ben semmi sért�t sem mond az angol intelligencia kimagasló egyéniségei-
r�l. Mindössze annyit állapit meg róluk, hogy jellegzetes polgári tünetek 
— még azok is, akik látszatra nem azok. A polgárságot meghaladók cél-
kitűzéseinek szemszögéb�l nézi a mai angol szellemi életet és ugy lát-
szik magáévá teszi Malraux egy regényh�sének álláspontját: „Tout ce 
qui n'est pas la révolution est pire que la révolution". 

Mirszky szerint a nyolcvanas években, az angol kapitalizmus els� ala-
posabb válság�korszakában az angol intelligencia két csoportja lázadozott 
a szabadversenyes kapitalizmus és ,,felépitménye", a viktoriánus nyárs�
polgár�erkölcs ellen. Az egyik az u. n. progresszivisták csoportja volt, 
ezekb�l indult ki a Fábiánus�mozgalom, mely szocialistának vallotta ma-
gát ugyan, de alapjában véve a haladó szellemű, felvilágosultabb polgár-
ság nyilatkot ott meg benne. A Fábiánusok okosabban, célszerűbben, 
mondjuk „higiénikusabban" akarták megszervezni a t�késrendi társa-
dalmat és kordába akarták szoritani a, szabadverseny tulkapásait. A másik 
csoport, a bohémek csoportja, a Wilde�szerű esztétáké, a polgári társada-
lom életének prózaisága és a rideg álerkölcsök ellen lázadozott és ezen 
keresztül minden fegyelem és társadalmi kötöttség ellen. Mirszky az an-
gol szellemiséget ma is két f�csoportra osztja: a tudományos�technikai 
irányú értelmiségi és az esztéta�értelmiségiek, a ,,highbrow''�k csoport�


