
physikai mérésekre szükséges mértéket. E rnethodus Wundt által 
újabban még nagyobb tökélyre emeltetett, úgy hogy az a psycho-
physikai kísérletezésnél általánosan használt hibázási-ruódot ered
ményeiben kétségtelenül felülhaladja. 

Fleseh: Über den pathologischen Befund am Hirn von 
Verbrechern und Selbstmörden. (Kóros leletek a gonosztevők és 
öngyilkosok agyán.) Coirespondenzblatt í'ür schweizer Aerzte. 
1884. Nr. 1. 

Fleseh gonosztevők és öngyilkosok agyán eszközölt vizs
gálatok nyomán azon meggyőződése jut, hogy azokon oly jel
lemző sajátságok állapíthatók meg, melyek más emberek agyán 
sohasem jelentkeznek. Ezen elváltozások főleg az Sylvius-féle 
árok tátongásában, a sziget-kéreg (beszéd központ) leleplezett 
fekvésében, egy külön középlebeny fejlődésében az agyacsban, az 
agy-alapi véredények rendellenességeiben, az agykéreg tekervé-
nyeinek szokatlan alakulásában, stb. mutatkoznak. Azonkívül 
találhatók az agyhártyák olynemű lobos folyamatai, minők elme
betegeknél szoktak észleltetni. — Mindezek fonalán Fleseh azon, 
már töob oldalról bizonyítékokkal támogatott s mindinkább érle-
lödéshez jutó. meggyőződéshez csatlakozik, miszerint a büntevők 
és öngyilkosok cselekedeteiket az agyban szókelő kóros hatányok 
befolyása s uralma alatt viszik végbe s e tekintetben az elme
betegekkel egy rangba helyezhetők. — E szerint a bűnös hajla
mok és öngyilkossági ösztön psychologikus magyarázata szintén 
a kézzelfogható szervi elváltozások okozta értelmi zavarok fej
tegetése útján keresendő. _ r , „, , 
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by Prof. William James. író kiemeli, hogy a psyehologusok a lelki tüne
ményeknek egy részén teljesen átsurrannak a nélkül, hogy rájuk figyelné
nek. Megérintette a kérdést H. Spencer, midőn a »relation of the feelings«-
ről szólott, de azt tüzetesen nem tárgyalta. 

Ha vörös után kéket képzelek, máskor pedig vörös után zöldet, e 
két átmenet az egyik szín képzeteséből a másik szín képzelésébe, terjesen 
különböző, mert ez utóbbi esetben a zöld színnek képzete a eontrair szín
nek képzetét foglalja magában. 

De éppen ezen á t m e n e t e k e t az egyik képzetből a másikba, az 
egyik képzettömegböl a másikba nem vizsgálta senki. Ilyen szólamoknak 
psychologiájára hívja fel író az olvasó figyelmét, mint: »az a-b de«, »ha-
bár ez így van, mégis«, »igen«, »nem«, »még nem» stb. 




