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L É L E K EGYMÁSHOZ VALÓ VISZONYÁNAK
K É R D É S E H A J B A N ÉS MOST.

A lejáró félben levó' évszáz utóbbi éveiben a lélek kérdésével
többen és behatóbban foglalkoztak, mint azelőtt évszázakon keresztül.
A lélek kérdése, újabb idó'ben, nemcsak a philosophusok, hanem
a physiologusok buvárlatai folytán egészen modern jelentőségűvé vált
és korszakot alkotó új fordulatot nyert, a melynek kelló' megértése
végett, hogy egész fejlődése s mostani jelentősége iránt tisztába jöhes
sünk, jó lesz, ha előbb a kérdés korábbi mozzanataival ismerke
dünk meg.
Az ókori philosophusok és orvosok, kik a lélek kérdésével fog
lalkoznak, igen különbözó'leg s nagyon sajátságosan fogták fel a lélek
természetét s a testtel való összeköttetését. Aristoteles szerint, ki e
részben a legfejlettebb bölcseleti nézetet képviselte, a lélek (értelmesség)
a testtől független lény, mely testi szervek segítsége nélkül működ
hetik, mely valami módon kivülről került a testbe, melyből azután a
halálkor ismét kiköltözik. Aristoteles külön s más természetű léleknek
t a r t o t t a az érzőtehetséget, másnak a phantásiát, az önkéntes mozgás
képességét és az életerőt; mindezek szerinte csak a testi szervezetben
működnek, melynek pusztulásával maguk is elpusztulnak. E felfogás
uralta a középkori scholasticat s több-kevesebb módosítással fentartotta
magát csaknem napjainkig.
Az ókori görög orvostudomány Hippokratesi irataiban két nagyon
különböző nézet foglaltatik. A nyavalyatörésről (Liber de morbo sacro)
írott könyvben, mely állítólag nem Hippokratestől, hanem Alkmaeontól való, az állíttatik, hogy az agyvelő a gondolkozás, az érzés s a
mozgás szerve; a többi könyvekben, különösen («De glandulis» a
mirigyekről szólóban) pedig az mondatik, hogy az agyvelő tulajdon
képen arra való, hogy felszívja a testből a nyálkát, melyet az orron
keresztül kitakarít. E durva felfogás valószínűleg a száraz csontos
Magy. Phil. Szemle. VIII. évf. VI. füzet.
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koponyatok szemléletéből eredt, melyen az a bizonyos csontocska
(«rostacsont» os cribrosum), mely a koponyaüreget elválasztja az orrüregtől, rostaszerűen át van lyukadva s ezekről a kis lyukakról
azt képzelték, hogy a nyálka rajtok szivárog ki az orrba, mert
szegények még nem tudták, hogy a nyálka magában az orrban kelet
kezik és hogy a rostacsontnak ama likacsain a szagló ideg rostjai
futnak ki az orrba.
Az alexandriai iskola nagytekintélyű orvosai azt hitték, hogy a
lélek a kisagyveló'ben lakik, mert ők ezt az agyvelőrészt tartották az
érzés s mozgás középpontjának; a vegetatív lelket, vagyis az élet
erőt kísérleti úton kívánták megtalálni. E végre, Celsus Cornelius *
elbeszélése szerint, felbontották Alexandriában a gonosztevők has
üregét és á t v á g t á k rekesztő izmukat (diaphragma), a minek követ
keztében ama szerencsétlen elitéltek kimúltak. Nincsen tudva, hogy
vájjon e hősök még miféle más kísérletekkel keresték a lelket, mert
irataik elvesztek. Annyi bizonyos, hogy a rekesztőizom átmetszése
a dologra nem tartozó, téves kísérlet volt, a mennyiben e sajnálatra
méltó áldozatok nem azért haltak meg, mert vegetatív lelkük lakó
helye szétroncsoltatott, hanem mert lélekzeni nem tudtak. Hasonló
joggal állíthatnák mai nap a spanyol Cuchillerok is, hogy a lélek a
gerinczvelő nyaki részletében lakik, mert midőn ők a megsebzett és
felbőszített bikák nyakába (az első és második csigolya közt) késüket
döfik, ezen állatok legott összerogynak, mintha villám sújtotta volna
őket. De, minthogy itt épen az emberről szólunk, nem hagyhatjuk
emlitetlenül, hogy e viszonyra nézve az ember sem képez kivételt. Ama
bizonyos helyen, a nyak első és második csigolyája közé ejtett szúrás
kioltja az ember életét is, a mit Petit esetével kívánunk bizonyítani,
melynél a körülmények rendkívüli módon való találkozása következ
tében hirtelen egymásután s egy helyen két ember élete esett áldozatul.
Ugyanis, egy férfi fölemelte szomszédja gyermekét fejénél fogva, hogy
mutassa meg neki Paris városát. A fölemelt gyermek, a mint letették,
összerogyott, mert meg volt halva. A felbőszült atya kést ragadott
és leszúrta a férfiút, ki fölemelte gyermekét.
A bonczolásból kiderült, hogy ama gyermeknél a gerinczvelő
nyaki része összezúzódott, mivel a második nyakcsigolyának tengelye
* Celsus Cornelius 7 könyvben irta meg az Augusztus római császár korabeli
orvostudomány állapotait. Kéziratát Penentoncelli Tamás fedezte föl Velenczében, a
Marcus-könyvtárban, a 15-ik évszázadban.
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(forgó) kificzamodott. Ama férfinál pedig át volt e tájon vágva a
gerinczveló', mert a kés az elsó' és második nyakcsigolya közt fúródott
bele. Mind a két esetben ugyanazon rész sérülése okozta a halált s
mégis igen tévesen s meggondolatlanul következtetnénk, ha azt állítanók, hogy a gerinczveló nyaki részében, nevezetesen: az első és
második csigolya közti tájon van az életerő székhelye, minthogy e táj
megsértésével megszűnik az élet. Ez a hely nagyon kicsiny; Flourens,
ki fölfedezte, életgócznak nevezte s később Gierke kimutatta róla,
hogy az nem egyéb, minta a nyúltvelő szürke szárnya mellett hosszá
ban lefutó igénytelen pár idegrostkötegecske, melynek egyidejű át
metszése kioltja az életet. Nem az életnek székhelye ez, hanem a
lélekzést szabályozó középponté.
A lélek kérdésének első tudományos fejtegetője Galenus Claudius
volt, a ki Krisztus után a 164-ik évben Rómába jött, hol az anatómia
•és physiologia köréből felolvasásokat t a r t o t t és gyógyitott, a mig
onnét távozni nem kényszerült a római orvosok irigysége miatt.
Gralenus nem alkotott rendszert a lélek működéséről; ő általában
véve Aristoteles nyomába lépett és igy gondolkozott: «A szellemi te
vékenység érzésben, mozgásban és magasabb műveletekben nyilvánul.
Erzőtehetségünknél fogva látunk, hallunk, Ízlelünk, szagolunk és
tapintunk. A mozgástehetség magában véve egyszerű. A magasabb mű
veletek közé tartozik a képzelés, meggondolás és emlékezés».
Ily nézetben lévén Gralenus, naiv egyszerűséggel fölvetette a
kérdést, hol van a képzelő tehetség? hol a gondolkozó tehetség? hol
az emlékezet ? hol a mozgástehetség ?
Valahol lenniök kell! Hisz a lélek mint egész létezik valahol a
testben. A lábban nincsen, mert a lábat le lehet vágni s a lélek mégis
megmarad. De, ha legvágjuk az agyvelőt, a lélek is eltűnik, tehát a
lélek az agyvelőben lakik. Meg kell jegyeznünk, hogy Galenus könynyebben bánhatott a lélek kérdésével, mint Aristoteles. Mert mig
Aristoteles az értelmet vagyis a gondolkozó tehetséget a testtől füg
getlen valaminek tekintette, Galenus abban a nézetben volt, hogy
minden szellemi működés valami szerfelett finom anyagtól, valami
leheletszerű légnemtől függ.
Ezen finom lélekanyag a testben képződik az életfolyamat követ
keztében, közvetlenül a vérből. S minthogy a lélek az agyvelőben van,
minthogy a lélekanyag bennünk az életfolyamat következtében kelet
kezik, mi természetesebb, mint az (Galenus szerint), hogy eme lélek26*
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anyag termő forrása is az agyvelőben van, mert valamint a világos
ság ott világít, a hol ered, úgy a léleknek is ott kell lennie, hol
folyvást keletkezik. — Eddig csak megjárta G-alenus elmélete. De a
mint elméletének alapot igyekezett szerezni élő állatok s főleg majmok
bonczolása által, nyomról-nyomra ellenmondásokra talált. 0 maga
mondja, hogy némely adatok a mellett bizonyítanak, hogy legtöbb
lélekanyag az utolsó agyvelőgyomorban* van; másutt ismét azt állítja,
hogy misem szól az ellen, hogy a harmadik agy velőgyomor az öntudat
székhelye; és egy harmadik alkalommal azt állítja, hogy az értelem
szenved, ha az oldali agyvelőgyomrok szenvednek. Szóval, ő nincs
abban a helyzetben, hogy a lélek egyes működéseit az agyvelőben
határozottan lokalizálhatná, a mi egyébiránt nem kisebbíti Galenust,.
mert nem olyan könyü dolog az, a milyennek első tekintetre látszik.
A szellemi működéseknek az agyvelőben való localisatiojára, még
pedig határozott, élesen körvonalozot tan alakjában, Poseidoniusnál
találunk legelőször, ki hírneves idegorvos volt és kevéssel G-alenus
után élt. Poseidonius iratai elvesztek és csak egyetlen, épen minket
érdeklő töredék maradt fenn ; Aetios gyűjtőmunkájában. Ebben olvas
hatni, h o g y : «Agyvelőgyúladáskor vagy csak a képzelőtehetség van
magzavarva, az okoskodó- és emlékező-tehetség pedig ép, vagy csak
az okoskodó-tehetség szenved a képzelő- és emlékező-tehetségek épsége
mellett, vagy a képzelő-tehetség is meg van zavarva csupán az emlé
kező-tehetség épsége mellett. De ba az emlékező-tehetség megtámadtatik s elpusztul, vége van úgy a képzelő-, mint az okoskodó tehetségnek
is. Ha tehát az agyvelő mellső része betegszik meg, akkor csupán a
képzelő-tehetség zavartatik meg; ha a középső agyvelő beteg, akkor
az okoskodó-tehetség, ha pedig a hátsó agyvelő beteg, akkor az em
lékező-tehetség pusztul el s vele együtt a lélek többi tehetsége is».
íme, ennyiben állott az agyvelői működésnek első localisatiója r
mely szerint a három psychikai természetű alapműködés egyike a
* Ezen üregeket, melyek a mai anatómiában agyvelögyomrok néven ismere
tesek, nem kell valami tágas pl. ökölnyi barlangoknak, képzelnünk; keskeny hasa
dékok ezek s különben is helyenként változó szélességüek; egyes részük egészen
finom, csaknem hajszálnyi csatornává húzódik össze. Egymással közlekednek s együtt
véve egy, az agyvelőben egyenesen végigmenő, alul a gerinczvelő finom, úgynevezett
középső csatornájába folytatódó menetet képeznek. Fejlődéstani tekintetben, az agyvelö-gyomrok valamint a gerinczvelő középső csatornája az ébrényi velöcsönek utolsó
maradványai.
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mellső agvvelőhez, a második a középsőhöz, a harmadik pedig a hátsó
agyvelőhöz volna kötve.
E tételek akkor egész határozottsággal állíttattak és oly tekin
télyre emeltettek, hogy az egész középkoron keresztül irányadók
maradtak nemcsak a philosophusoknál, hanem a theologusok és orvo
soknál is. Alkalmazásuk módja igen gyermekies vala, mit a nagyhírű
Lanfrancus néhány szavával tudunk igazolni. Lanfrancus a tizen
harmadik évszázad végén Olaszországból Parisba jött, hogy az olasz
•chirurgiát nyugati Európával megismertesse s megkedveltesse. Tanít
ványai közül Quido de Cauliaeo annyira vitte, hogy őt tartják mai
nap is a középkor legnagyobb chirurgusának.
Lanfrancus a következő felfogásban tévelygett. Az agyvelő —
szerinte — a lágy a g y h á r t y a nyujtványai által három rekeszre (gyo
morra) van osztva, melyekben az életszellemeknek a szívben nyert
formája rendezettebb és tökéletesebb lesz. Az első agyvelőgyomor a
legtágabb és legtöbb életszellemet tartalmaz, mert ez székhelye az
érzéki észrevevő tehetségnek, tehát képesítve is kell lennie arra, hogy
sokat vehessen föl magába A második agyvelőgyomor az agyvelőnek
két vánkosszerű domborodása közt létezik, mintegy vánkoson nyugszik,
hogy az érzéki benyomásokat egész kényelmesen magába vehesse; e
gyomor hátraféle szűkebbre szorul, hol az ítéleteket az utolsó gyomorba
taszítja ki.
E valóban gyermekies, kiskorú állításokban nem anyira szerzőik
tudatlansága, mint merészsége a meglepő, jól tudván azt, hogy a
középkori orvosok sohasem bonczoltak s igy autopsia útján csak vala
melyes képzetök se volt az agyvelő részeiről.
Több figyelmet érdemelnek azon észrevételek, melyek agyvelő
sérülésekről a' középkori pap-chirurgusoktól maradtak fenn. Ilyen
Theodorius de Cervia püspök (13-ik évszáz) következő megjegyzése:
«Én ismertem egy embert, ki egy agyvelőgyomrot egészen elveszített;
sebe benőtt s meggyógyult. Ezen esetnek rendkivülileg örvendett
Magisterem Hugó, mert jóllehet ezen agyvelőgyomor az emlékező tehet
ségé vala, az emlékező tehetsége még sem pusztult el: a sérült ember,
ki mesterségére nézve nyerges volt, folytatta mint az előtt mester
ségét^ Ezen s más hasonló esetek felkölthették volna a közfigyelmet
és meggyőzhették volna a pap-chirurgusokat arról, hogy lélektani
tételeik nem állnak oly erős alapon, a milyennek hitték. Ámde, a
középkorban görcsösen ragaszkodtak a régi tanokhoz, s azoktól semmi
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áron nem tágítottak, ha maguk a tanok mindjárt pogányoktól szár
maztak is.
Az újkor bámulatos vívmányai e téren is szerencsésebb felfogást
eredményeztek. E korban a test és lélek egymáshoz való viszonyának
kérdése is egészen új formában és komolyan lőn fejtegetve.
Az újkor kezdete kérdésünkre nézve is világfelforgatónak látszik T
mert a középkor problémái és irányai mintegy varázsütésre elhomályo
sodnak s elenyésznek s alig hihető rövid idó' alatt, egy színpadi jelenet
változáshoz hasonlóan, más idők és más szellemek állnak eló'. Az
újkor, mely egy új világrészt fedez föl, ez a kor, mely az emberiség
legóriásibb csalódását oszlatja el, kimutatván, hogy nem a nap forog
a föld körül, hanem ellenkezőleg, a föld forog a nap közül, ez a kor
a szóban levő' kérdést is másképen és alaposabban fogja fel. Eddig
nem hallott fordulatot ád e kérdésnek René Descartes, az újabb böl
cselet atyja.
A Középkor dogmákon csüggött s ime, Descartes a kétkedést
hirdeti az ismeret forrása gyanánt. A középkor eme kedvencz állítása
ellenébe: «Mi emberek vagyunk?» kérdé Descartes: «Ki tudja, vagyunk-e,
s általában létezünk-e ?» A radicalismus e kérdésben bámulatos, de
nem érthetetlen, ha az imént jelzett kétkedési elvet jól megfontoljuk
Descartes a «vagyunk-e, létezünk-e» kérdésre azt feleli: ((Gondol
kozom, tehát létezem», a mely mondás értelme ez: én különbözöm a
testtől, az anyagitól; ezen különböztetésem az öntudatom, a bizonyos
ság énemről, az a korlátozatlan bizonyosság, melynél fogva én magam
vagyok s nem vagyok valami más, nem vagyok test. Énem a lelkem,
a szellemem, tehát anyagtalan.
Miután Descartes e bizonyosságra rámutatott, kérdé, hogy minő
viszonyban van a természet a szellemmel ?
Létezik-e az anyag a szellem mellett vagy nem? Minthogy a
szellem magát az anyagtól különbözőnek tudja, sőt lényegileg külön
bözőnek érzi, igen természetes, hogy az anyagnak is léteznie kell.
Létezik, mint a szellem ellentéte. Ezen ellentétnél fogva ismerte föl
magát a szellem. S mi jellemzi a természetet ? Az, hogy kiterjedt,
hogy t é r t foglal el. Folytatnunk sem kell Descartes okoskodását, már
is beláthatjuk a nehézséget, melybe Descartes kérdésünk fejtegetésénél
ütközött. Minő viszonyban lehet a kiterjedés nélküli lélek a kiterjedt
testtel? E kérdésnél Descartes egészen önkéntesen három fogalom
fölvételéhez fordul, ezek: a szellem, a test és a kettő egyesülésének
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fogalma. Ezt az utóbbit nem annyira értelmünk világítja meg, — úgy
mond — mint inkább csak érezzük. Abban nincs semmi kétség, hogy
a lélek a testtel kölcsönös összeköttetésben áll, de milyen ezen össze
köttetés ?
Descartes igen eredeti módon jön arra a gondolatra, hogy az
agyvelő' tobozmirigyében van a lélek székhelye. A tobozmirigy — úgy
mond — az egyetlen páratlan szerve az agyvelőnek, minden más része
az agyvelőnek páros és kétoldali részarányos helyzetű. Tehát a toboz
mirigy, mint egyedüli páratlan szerv, arra van rendelve, hogy az
agyvelő középpontját képezze. De hogyan foglal helyet abban a lélek>
mely anyagtalan és kiterjedés nélkül való ? Nyilván úgy, hogy csak
egyetlen pontján létezik, mely szintén kiterjedés nélkül való, de mégis
valami térképzetet ábrázol. A lélek tehát a tobozmirigy egyetlen
pontjában van. Ez a Descartes-féle nézet a lélek pontszerű székhelyéről.
Nem kis fejtörést okozott az a kérdés is, hogy mikép kormá
nyozza az anyagtalan és kiterjedés nélküli lélek a kiterjedt testet?
E részben sem Descartes, sem tanítványai nem tudtak tovább haladni
azon általánosan ismert titokzatos feltevésnél, mely szerint isten valami
természetfölötti módon, egy eleve megállapított összhang szerint (har
mónia praestabilita) közvetíti a léleknek a testre való hatásátA későbbi philosophusok nézetei is mind eme kérdés körül forogtak.
Mindannyian azon fáradtak, hogy kiderítsék, hogy mi módon h a t h a t
valami érzékfölötti az anyagira. Ujabb felfogást e dologra nézve csak
Kantnál t a l á l u n k ; az is csak rövid s megjegyzésszerü. Ugyanis Sömmering 1796-ban egy munkát irt a «Lélek szerves-ről, melyben ő a.
lélek székhelyére vonatkozó kérdést is fölveti. Sömmering abban a
hiedelemben volt, hogy a léleknek igazi szerve az a folyadék, mely
az agyvelőgyomrokban találtatik. * K a n t e felfogást megfontolandónak
tartá, még pedig azért, mert ama folyadék vagy mint akkor nevezték,
az agyvelői gyomorviz nem szerves test s ennélfogva nem tekinthető
a lélek szervének. E gondolatot K a n t csak akkor t a r t a n á vitatásra
méltónak, ha a viznek valami dynamikus organisatiót lehetne tulaj
donítani, s ilyesmit föl is lehet tenni a vizről (mondja Kant), ha a
nem régen történt fölfedezést, a viznek oxygen és hydrogenből való
összetételét tekintetbe veszszük.
* E felfogás valóságos visszatérés volt a Galenus-féle nézethez, nevezetesen
az agyvelögyomrekban foglalt, általa úgynevezett lélek-anyaghoz.
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K a n t belebocsátkozék amaz elvi tekintetben jelentó'sebb kérdésbe
is, mely a lélek térbeli székhelyére vonatkozott. Idevágó észrevételei
nehézkesek és általában véve, könnyen túlteszi magát e kérdésen,
mint a mire határozott feleletet adni nem lehet. Mind a mellett nem
tehetjük, hogy idevonatkozó nézetével bővebben is ne foglalkozzunk.
A lélek székhelye után tudakozó kérdésnek a régieknél az
volt a czélja, hogy érzékelhetővé tegyék az öntudat egységét, még
pedig az által, hogy a léleknek térbeli helyét az agyvelőben meg
jelölték.
I t t merőben elkerülte ügyelmüket az a körülmény, hogy az
öntudat egysége, vagyis az a tény, hogy én tudok magamról, csupán
az értelemre nézve áll fenn és nem érzékelhető, már pedig, ha a lélek
egy határozott helyhez volna kötve, az olyan körülmény lenne, mely
érzéki észrevétel alá esnék.
Legyen szabad e különbséget példával megvilágítanunk. E g y
több tagból álló társaság a végre gyúl össze bizonyos helyen, hogy
megbeszélje s megállapítsa a közös eljárást bizonyos feladatra nézve.
Á megbeszélés folyamán a nézeteknek és akarásnak olyan megegye
zése jön létre, hogy elmondhatni az összegyültekről, hogy egyet érte
nek s illetve egy értelemben vannak. Kétséget nem szenved, hogy a
nézeteknek ezen megegyezése áll az értelemre nézve, oly annyira, hogy
ha a gyülekezet ezen megegyezése valami bűntényre vonatkoznék és vallo
mássá válnék, e vallás az értelmes biró előtt egy határozott tény
körülmény értékével birna, mely az illető bűntény bizonyítékai közé
számíttatnék. Ámde, nevetségesnek találnók, ha valaki azt kérdezné:
«Hol van a gyülekezet egyértelműsége?)) vagyis, h a v a l a k i azt a pon
tot, azt a helyet a szobában, az asztalon vagy a személyekben keresné.
hol az egyértelműség térbeli'eg létezik.
De menjünk tovább. Valaki azt állítja, hogy «mmden, a mi léte
zik, szükségképen valahol is létezik, tehát a léleknek is valahol
léteznie kell». Ezzel szemben más valaki azt kérdezi, hogy «mondja
meg a kérdezve állító : hol létezik világon az idő; mert kíváncsiak
vagyunk látni azt a helyecskét, hol az idő önmagában létezik».
L á t n i való, hogy már magában a kérdésben van az ellenmondás,
mert a lélek nem érzékelhető külső érzékek által, a test pedig ezek
alá esik, róla érzékeink által szerzünk tudomást.
K a n t ezt az ellenmondást az által oldja fel, hogy a lélek szék
helye után tudakozó kérdést a metaphysika körébe xitasítja és a vele
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való foglalkozást hiába való törekvésnek mondja. Ö megelégszik, ha
mint természetbúvár physiologiai úton a dynamikai hatást, a meny
nyire lehet közvetlenül, nyomon kisérheti.
K a n t e nyilatkozata egészen positiv, jóllehet minden más tétele
kritikai természetű. Ezzel a nyilatkozatával kimondta K a n t egyfelől
azt, hogy mi értelme s értéke van a lélek székhelye után kutatásnak,
másfelől r á m u t a t o t t ama nagyjelentőségű és jogos feladatra, melyre a
természettudomány a lélek és idegrendszer közötti viszonyt illetőleg
hivatva van. K a n t nyilatkozata a lélek virtuális székhelyére utal.
S valóban, azóta a természettudomány csak a működésekre, az
agyveló'reszek funetiójának ismeretére helyezte a fősúlyt. A kérdés
megváltozott s a következő értelmet nyerte : Az agyvelő részei közül
melyek azok, melyeknek épsége és működése megkívántatik ahhoz,
hogy ez vagy ama lelki folyamatok bekövetkezzenek és rendszeresen
befolyjanak ?
Ez a változott kérdés mozgatta és irányozta ezen évszázban a
tudományos kutatást. S miből állott ez a kutatás ? Az agyvelő s
általában az idegrendszer anatómiai vizsgálatából, klinikai és pathologiai megfigyelésekből és kísérletezésből.
Mindezekből az ismert forrásokból igen sok tanulságot meríthe
tünk. Az anatómia tanítja, hogy az agyvelő és folytatása, a gerinczvelő, góczpontja az összes érző- és mozgató-idegeknek. A látó, a halló.
az izlelő és a szagló-idegek közvetlenül az agyvelőbe vezetnek; az
érző-idegek részint közvetlenül, részint a gerinczvelőn keresztül futnak
föl az agyvelőbe; ugyanígy a mozgató-idegek is. Az idegek képezik
az összekötő pályákat a szervek és az agyvelő között. Az érzékszer
vektől az idegek, mint valami táviró sodronyok, közvetlenül az agy
velőbe vezetnek. Szememet valami fénysugár éri, szememben ingerület
támad, ezt a látóideg agy velőmbe vezeti s én látok. Ha elvágjuk látó
idegünket, nem látunk többé, bármennyi fénysugár essék is szemünkbe.
A mozgató idegek az agyvelőből az izmokba húzódnak, ezek képezik
az összekötő pályákat az agyvelő s a mozgási szervek között. Ha
valamely mozgató-ideget bizonyos inger éri ez legott elhat a meg
felelő izomba, az izom összehúzódik és mozgás történik. Ha elvágjuk
valamely izom mozgató-idegét, az izom önkéntesen többé nem moz
gatható. Az idegek felette finom csövekből, úgynevezett idegrostokból
állanak, a melyek, mint valami táviró sodronyok húzódnak a szervek
től az agyvelőbe. S mi történik i t t az agyvelőben az idegrostokkal ?
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E kérdés egyike a legnehezebb anatómiai kérdéseknek. Hogy
magunkat csak némileg is tájékozhassuk, tudnunk kell, hogy az agy
velő állománya részint fehér, részint szürke szinű. A szürke állomány,
általában véve, az agyvelő felületes rétegét képezi, mely oly formán
burkolja be a belső fehér állományt, mint p. o. a kéreg a fát, a miért
azt «szürke kéregállomány»-nak * is nevezik. De szürke velő nemcsak
a kéregállományban, hanem bent a fehér állományban is találtatik,
határozott helyeken és bizonyos szabályszerű telepekben, melyeket
megkülönböztetésül a szürke kéregállománytól egyszerűen középponti
szürke állománynak neveznek.
Mikroskopi vizsgálatokból tudjuk, hogy a fehér állomány csupa
idegrostokból, a szürke állomány pedig csupa ideg- vagy duczsejtekből áll.
A fehér állomány idegrostjai részint az agy velőn kivül fekvő,
u. n. periphericus testrészekből húzódnak ide, részint csak az agyvelőn
belül helyezkednek el, összekötvén az egyes agyvelőrészeket egymás
sal. Annyi bizonyos, hogy az idegrostok mindig összeköttetésben álla
nak idegsejtekkel, bár vannak oly ideg- vagy dúcz-sejtek is, melyek
idegrostokkal nem függenek össze, de az olyanok is részint egymás
közt, részint a többi idegsejtekkel saját nyúlványaik által köttetnek
össze, úgy hogy bármely idegrost vezető pályája nem végződik az
idegsejttel, melylyel összeköttetésben'van, hanem tovább terjed, mint
finomabb vezető pálya, a nyúlványaiknál fogva összekötött ideg
sejt hálózatban i s ; valamint, hogy p. o. egy házba vezetett távirósodrony o t t x egyszerűen végződni látszik, holott a házon belül igen
sok vezető pályán összeköttetésben áll a legkülönbözőbb hivatalokkal.
Az agyveJői idegpályák tanulmányánál az a körülmény sem
kerülheti el figyelmünket, hogy bizonyos idegek behatolnak az agy
velőbe, a hol aztán rostjaikra szétkülönödve tovább folytatják útjokat
a fehér velőállományban, majd behatolnak a középponti szürke állo
mány idegsejtjeiben, melyekben végződni látszanak. De, a középponti
szürke állomány felhalmozódott sejtjeiből, melyek egymással közle
kednek, szintén idegrostok indulnak ki, melyek felhatolnak a szürke
kéreg állományig. E z t a pályarendszert a fentebbi példázat folytatása
* A «kéregállomány» vagy «agykéreg» össze nein tévesztendő az agyvelőt
burkoló három hártyával, u. m. a mater dura, m. pia és arachnoidával, melyeket,
sokan szintén kérgeknek mondanak.
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által kívánjuk illusztrálni. Képzeljük magunknak, hogy a házból,
melyben egy bevezetett távirósodrony tömérdek belső mellékvezetékre
oszlott el, mintegy folytatásképen a túlsó oldalán egy táviró sodrony
indul ki további közlekedésre. Ki az, ki egyszeri látásra meg tudná
mondani, melyik vezető pálya működik ? melyik hivatal vesz értesitést ? továbbíttatik-e az értesítés ? stb.
Ezek után gondoljunk vissza Descartesra és az általa v i t a t o t t
pontszerű székhelyére a léleknek. Az ő merész föltételét csak úgy
látnók némileg is támogatva, ha az összes idegrostok a tobozmirigy
felé haladnának és abban, illetőleg egyetlen egy idegsejtben, végződ
nének. A rejtélyt ez a körülmény sem oldaná meg ugyan, de természetesb formát mégis kölcsönözne neki.
Ámde a dolog egészen másképen áll. Az idegek, melyek az agy
velőből részint kiindulnak, részint abba behatolnak, sem egy pontban,
sem egyetlen egy tájon össze nem futnak, sőt ellenkezőleg azt lehet
mondani, hogy az agyvelői idegrostok nagy tömegei, — nem tekintve
kanyargós lefutásukat, kereszteződéseiket, összefonódásaikat, nem
tekintve látszatos végződéseiket, a középponti szürke állomány dúczsejtjeiben, — a szürke kéregállomány felé szétsugárzó irányban
haladnak ós abban végződnek.
Ezen anatómiai viszonyok arra mutatnak, hogy az érzési ingerek
a kéregállományba vezettetnek és hogy a mozgási ingerek onnét a
kéreg-állományból áramlanak kifelé. Tehát az anatómia nem utal a
léleknek valami pontszerű székhelyére, hanem egy finom hálószerű, a
nagy velő egész felületében kiterjedő szervre (associato-mechanismusra),
mely csupán virtuális értelemben mondható a lélek székhelyének,
illetőleg, a tudatos lelki jelenségek physikai alapjának.
De bármennyire értékesek is ezek a nyomok, melyekre az ana
tómia t a n í t o t t meg minket, ezek utóvégre is nem egyebek, mint az
agyvelőrészek formáira vonatkozó adatok, melyek az agyvelő műkö
déséről minket fel nem világosítanak. Erről az élő lények tanulmánya
ád fölvilágosítást.
Az élő lények megfigyelése és tanulmányozása két szempontból
történhetik. Vagy megfigyelünk beteg egyéneket, kiknek rendellenes
életjelenségeit pontosan feljegyezzük, hogy haláluk után bonczolás
alapján oknyomozást végezhessünk, megtudván, hogy az illető agy
velejének mely része s mily mértékben volt beteg; vagy czélzatosan
megfigyeljük az olyan állatokat, melyeknek agyvelejéből egyes része-
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k e t vágtunk ki, vagy a melyeknél a csupán fölfedett agyvelő
részeket mesterségesen izgattuk a vele járó állapotváltozások megtu
dása végett.
Betegségi esetek megfigyeléséből tudtuk meg, hogy az agyvelői
kéregállomány sokféle betegsége folytán, bárhol mutatkozott is benne
a betegség, öntudatbeli zavarodások, delirium, eszméletlenség, stb.
támadtak. S minthogy ily eseteknél az agyvelő törzsében lévő dúczok
épeknek találtattak, egészen bizonyosnak tarthatjuk, hogy csupán a
kéregállomány betegsége vagyis annak kóros elváltozása volt a lelki
zavaroknak okozója.
E részben nagy okulást Flourens * kísérleteiből meríthetünk.
Flourensnek állatokon véghez vitt kísérletei az első, valóban tudo
mányos lépést jelzik s jelentik e téren.
Flourens nagy ügyességgel vágta ki élő madarak és élő emlős
állatok agyvelejéből a két nagy féltekét, tehát a kéregállományt s a
fehér idegrostok tömegeit, melyek vele összefüggenek. Ezen állatok
magatartásából aztán nyilván kitűnt, hogy értelmességüket elvesztették.
A tyúkok lábaikon megállottak ugyan, de lépést csak taszításra
t e t t e k ; az eledelhez nem nyúltak, bár erősen ki voltak éheztetve és
egy rakás eledelre állítva. Csőrükkel keresgéltek ugyan a földön,
szokásuk szerint, és lábaikkal kapargáltak kőkeménységű aljazaton is.
Felrepülni nem tudtak, és ha valami magasabb helyről leejtették, nem
röpültek lejtős irányban a földre, hanem egyenesen leestek ügyetlen
szárnycsapkodások közben. Kutyáktól nem féltek; kedvencz tartóz
kodási és háló helyüket nem keresték föl, rendesen ott maradtak, a
hová letették. Étetni kellett őket, torkukba tömve az eledelt, melyet
aztán lenyeltek; ez úton sikerült őket életben t a r t a n i hónapokon
keresztül.
Ha rétegenként vágta ki Flourens az agyvelői féltekéket, az illető
állatok értelmessége is fokonként csökkent egy bizonyos h a t á r i g ; ha
ezt is átlépte a kivágó, az állatok egyszerre a már ismeretes állapotba
estek. A féltekének rétegenként való eltávolításánál mindegy volt,
akár elülről hátra, akár jobbról-balra, vagy ellenkezőleg irányozták is a
vágást.
Mindezekből azt következtette Flourens, hogy az értelmesség
* Archives générales de Médecine. I. Ann. T. 2. a 321. oldalon. Recherches
experim. sur les propriétés et les fonctions du systéme nerveux. Paris. 2. Edit. 1842.
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székhelye a nagy agyvelő féltekéiben keresendő, még pedig ez a szék
hely nem pontszerű, hanem az egész féltekére kiterjedő.
Ez által az anatómiai adatok, melyek szerint az idegrostok vég
elemzésben a kéregállományban végződnek, továbbá, a betegeken való
megfigyelések és az állatokon t e t t kísérletek, meglehetős összhangzásba voltak hozva. Állott a tétel, hogy a lélek székhelye a nagy agy
velő féltekéiben keresendő. í g y született meg a harmadik hypothesis.
Galenus a lélek székhelyét az agy velőgyomrokba, Descartes a tobozmirigybe, Flourens a nagy agyvelő féltekéibe helyezte.
Flourens e nézetét még egy, szintén általa szerzett tapasztalati
ténynyel kell kiegészítenünk. 0 kísérletileg tisztába jött az iránt,
hogy ha valamely élő állatból csak az egyik féltekét vágják ki, akkor
az nem veszti el értelmességet, csak izmai gyengülnek, még pedig a
k i i r t o t t féltekével ellenkező testoldalon. Azt is tapasztalta, hogy az.
olyan állatoknál, melyek mind a két félteke állományából meglehetős
sokat veszítettek, eleinte bizonyos zavarok mutatkoztak ugyan, de ezek
csakhamar kimaradnak s az állatok meggyógyulnak, mintha semmit
se veszítettek volna. Flourens ebből azt következtette, hogy a meg
csonkult agyvelő az egésznek működését folytathatja, hacsak igen
tetemes és lényeges részlettől nem fosztatott meg. S ezen állításával
kitűnőleg egyeztek azok a ténykörülmények, melyeket az időig embe
reken észleltek. Már a 16-ik évszázból való chirurgiai munkákban
említtetnek hitelt érdemlő búvároktól olyan esetek, hogy emberek
koponyasérülések következtében egész darabokat vesztettek el agyvelejükből, a nélkül, hogy szellemi képességeik megfogyatkoztak, vagy
tán más testi gyengeségüknek nyomai maradtak volna. Ujabb időben
sok ily esetet jegyeztek föl. í g y elbeszéli Sir Astley Cooper, * hogy
«Chandler úr segéde egy alkalommal egy csomó agyvelőt hozott, mely
egy sebesült koponyájából locscsant ki. En meglátogattam — úgy
mondja — a sebesültet és meggyőződtem róla, hogy azt az adag agy
velőt a homlokcsontján ütött lyukon át veszítette el. Sem szellemében,
sem testi működéseiben semminemű zavarok nem mutatkoztak, s.álta
lában aggódásra okot szolgáltató jelek sem léptek föl gyógyulás
közben. A. seb begyógyult s én egy év múlva találkoztam azzal az
emberrel, kit testileg s lelkileg ép s egészségesnek találtam».
* Longet, Anat. et physiol. du systéme nerveux de l'homme et des animaux
vertébrés. I. Paris, 1842. 121. oldalon.
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Quesnay* a következő esetet beszéli el: «Láttam N. beteget, ki
fejsérülés következtében tetemes mennyiségű agyvelőt veszített. Nem
sokára üszkösödni kezdett agyvelejének egy része, melyből a kezelő
orvos naponta darabokat vágott ki. Egyszer a beteg kiesett az
ágyából, mialatt szintén veszített agyvelejéből; később ittas álla
potban, önmaga tépett ki darabokat az agyvelejéből, olyannyira, hogy
a «kérges testet» látni lehetett, s miud a mellett meggyógyult. Meg
jegyzendő, hogy a beteg hűdött és epilepticus volt, de szellemi képes
sége egészen rendesnek látszotta.
Ezen és más hasonló esetek ellentmondani látszanak a fentebbi
állításnak, mely szerint a kéregállomány betegségével mindig együtt
j á r a szellemi képességek zavarodása. De ezen ellentmondás valóban
csak látszatos, mert sérülés eseteiben úgy áll a dolog, hogy a sebesült
elveszt ugyan egy darabot az agyvelői kéregállományból, de a többi
s nagyobb része a kéregállománynak ép és egészséges, s az is marad,
ha a beteg túléli a veszteséget.
Tehát embereken is észlelték, hogy a kéregállomány egy részének
elvesztése után a szellemi képességekben lényeges, avagy csak hatá
rozottan észrevehető változás nem áll be.
Ez a tény erősen támogatta a Flourens-féle hypothesist, mert
ha a lélek székhelye ebben vagy abban az agyvelő! darabban volna,
akkor a képességei az előfordult esetek egyike vagy másika által
mégis csak lényegileg megzavartattak volna. Minthogy azonban ilyesmi
egyik esetben sem észleltetett, nem maradt más gondolatnak helye,
mint annak, hogy a léleknek úgy nevezett székhelye az egész kéreg
állományra terjed ki. eshetőleg beéri egy megcsonkult, de egészséges
kéregállománynyal is. Idevonatkozik Fick éleselméjű búvár követ
kező hasonlata: «Az agy velői kéregállományt a maga tevékenységében
egy gyengén izzó szénhalomhoz lehet hasonlítanunk. Ha e szénhalomra
valami vékony csövön levegőt fuvunk, a megfujt helye fehéren izzó
lesz, és a fehér, világos izzásnak e góczát tetszés szerint költöztet
hetjük a szénhalmon végig, ha a fúvócsövet ide-oda, más meg más
pontra irányozuk. Körülbelől ilyennek kell képzelnünk a kéregállomány
psychikai életét is. Tudatunkban majd ez? majd az a képzet villan meg;
akaratunk majd erre, majd arra a tényre irányúi, és mindig csak egy
s egységes valami
miért tudatunk egyszerre világít*.
* Remarques sur les plaies du cerveau. Mém. de l'Acad. de Chirurgie. 1
1819. Benne az agysérülések legkülönbözőbb esetei tárgyaltatnak.
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A léleknek állandó székhelyével szemben, melyet Galenus az
agyvelői gyomrokban, Descartes egyetlenegy agyvelői ponton keresett,
íme, a léleknek változó székhelye jött forgalomba.
Ilyenek valának a nézetek e dologról az 1870. év végéig.
Ez időben jelent meg Fritsch és Hitzig két fiatal búvár * dolgo
zata kísérleteikről, melyeknél fogva sikerült nekik az agyvelő felü
letére alkalmazott villamos izgatással mozgást kiváltani bizonyos izmok
ban. Ok élő kutyákon végezték kísérleteiket. A koponya-üreget fel
bontották, a kemény a g y h á r t y á t (mater dura) eltávolították és két
gömbösvégű. nyélbe fogott platina-sodronyt, egymástól 2—3 mm.
távolságban, illesztettek az agyvelő felületére. E sodronyokat össze
kötötték egy electromos teleppel, melynek árama csak akkora volt,
hogy áramzáráskor jól kivehető érzetet okozott a nyelven. Az áramot
egy Du-Bois-féle zárral tetszés szerint indíthatták a platinasodro
nyokban.
Az eredmény meglepő volt. A nagy agyvelői homlokkarély izga
tása folytán izommozgások támadtak az ellenkező testoldalon. E g y
helyről a nyakizmokat, egy másikból az arczizmokat, egy harmadik
ról a karizmokat, egy negyedikről a lábizmokat sikerült mozgásra
késztetnünk. Az agyvelő más helyeire alkalmazott izgatások nem
váltottak ki mozgásokat.
Ez a fölfedezés méltó feltűnést keltett, még pedig két tekin
tetben ; először, mert megdöntötte a régi, oly sok jeles életbúvár által
támogatott tant, hogy az agyvelő nem izgatható ; ** másodszor, mert
nyilvánvaló lett, hogy az agyvelői kéregállomány egyes tájai külön
bözők, a mennyiben a legtöbb helyére irányzott izgatások mozgást
nem váltanak ki, holott egyes helyekről mindig ugyanazokat a moz
gásokat lehet létre hozni.
Miután e fölfedezés tényét az újítás ellenségei sem tagadhatták,
nagy jelentőségéhez méltó mozgalom indult meg a physiologusok, patho* Fritsch und Hitzig, Ueber die electrisché Erregbarkeit der Grosshirnrinde.
Archív fűr Anat. u. Physiol. 1870. — Hitzig, Untersuchungen zur Physiologie der
Gehirns. Archív für Anat. u. Physiol. 1873. Taf. IX.
** Tehát izgatható oly értelemben, hogy az agyvelő, mely szúrás, vágás okozta
ingerek iránt érzéketlen, bizonyos fokú villamos áramok iránt érzékenynek bizonvult.
Korábban is alkalmaztak villamos áramokat, de kelleténél erősebbeket, úgy hogy
velők eltompították az agyvelőt, mint p. o. az erős fény eltompítani szokta a
szemet.
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logusok és klinikusok részéről. Fritsch és Hitzig kísérletei a legkülön
bözőbb állatokon ismételve végrehajtattak, mindig azzal a positiv
eredménynyel, hogy a kéregállomány felületének egyes helyei izgat
hatok és hogy ily izgatásra izommozgások keletkeznek az izgatott
helylyel ellenkező testoldalon. Az ilyen izgatható helyeket az agyvelő
felületén mozgató góczoknak, vagy motoricus mezőknek nevezték.
E részben figyelemre méltó F e r r i e r * tanulmánya, melyet ő majmok
kal, főként emberidomú majmokkal való kísérletezés alapján tett.
Bartolow egy alkalommal emberen is végezhette a villamos izgatás
kísérleteit. Ugyanis, egy asszony koponyájából egy darab csontot rák
szerű elfajzása miatt ki kellett vágnia, úgy hogy az agyveló'nek egy
része megközelíthetővé és kísérletezésre alkalmassá vált. A kísérletek
ezen asszonynál is igazolták e tan helyességét.
A bizonyosság nemsokára oly fokra hágott, hogy a lelkesebb
természetűek már arról beszéltek és írtak, hogy megtalálák az akarat
lagos izmok centrumait az agyvelőben. Fejtegetéseink rendjén, jóval
előbb mi is a lélekzés centrumáról beszéltünk, mint a melynek meg
sértésével kialszik az élet. Azonkívül léteznek az agyvelőben még
más jól ismert centrumok, mint p. p. a pupilla-tágitó** izmoké. De,
mindezek a centrumok az önkénytelen vagy nem akaratlagos mozgá
sokra szolgálnak. Ámde, az újabb kísérletek eredménye alapján azt
hitték, hogy az akaratlagos izmok centrumait találták meg. Hason
lattal élve, abban a hiedelemben voltak, hogy megtalálták az állomá
sokat, hol feladja az a k a r a t a táviratokat, hogy ezek az idegpályákon
eljussanak a megfelelő izmokba. Általában véve, nagyon elterjedt
volt a hiedelem, hogy megtalálták az a k a r a t igazi szerveit.
A conservativ természetűek azonban kételkedtek és azt mondo
gatták, hogy ilyen állításokhoz nincs még elegendő bizonyíték ; ellen
vetéseket támasztottak és körülbelül igy okoskodtak: ha izgatjuk az
agyvelői kéregállományt, nem tudhatjuk, nem ébresztünk-e az illető
állatban bizonyos érzést, mivel arról az állat minket nem értesíthet.
Igaz ugyan, hogy az agyvelő vagdalását nyugodtan tűri, de ki tudja,
nem érzi-e mégis a villamos áramot. Ha agyvelejének egy bizonyos
helyét izgatjuk, nem lehetséges-e, hogy benne oly érzés támad, mint
ha a lábát égetnék, s ezt aztán önkénytesen félre húzza. Tehát nem
* Die Fimetionen des Gehirnes. Übersetzt von Obersteiner. 153-~178. lapon.
* A szem bogara = pupilla.
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szabad azt következtetnünk, hogy izomzatát közvetlenül mozdítot
tuk meg.
A támasztott ellenvetések elhárítása érdekében Hitzig azon igye
kezett, hogy kivágja a kéregállományból a motoricus mezőket. El
járását következőleg okolta meg. Ha a motoricus mezőkről kormányoztatik az izomzat mozgása, akkor e mezők kiirtásával megszűnik az
a k a r a t hatása a megfelelő izomzatra nézve. S valóban. Hitzig a maga
föltevését mókusokon végzett kisérletekkel igazolta. És miután Ferrier
majmokon hasonló kísérleteket tett, mindannyiszor a föltevést igazoló
eredménynyel, be volt tényleg bizonyítva, hogy az akaratlagos izmok
mozgása függ közvetlenül az agyvelői motoricus mezőktől, t e h á t az
igazság tekintélyére emelkedett a lelkesebb természetűek azon hiedelme,
hogy megtalálták az akarat középponti szerveit. — Itt már csak
annyi maradt fenn kérdésnek, ha vájjon nincs-e minden érzékszervnek
is az agyvelői kéregállományban egy-egy megfelelő érző mezeje, azaz,
nem lesznek-e a látás érzései az egyik, a halláséi egy másik, az Ízléséi
pedig egy harmadik helyén a kéregállománynak tudatossá?
E részben, Hitzig, Ferrier, Műnk és Groltz buvárlatainak egybevágó
eredményéből az t ű n t ki, hogy az érzékszervi ingerek az agyvelői
hátsó karélynak egyes határozott helyein lesznek tudatossá.
Legelőbb Groltz * kísérelte meg kivágni élő kutyák agyveló'i
kéregállományából jókora darabokat, de csak az egyik oldalon. Az
illető kutyák más oldali szemében mutatkozott a baj, mit úgy tudtak
meg, hogy az operált kutya elé valami ijesztő lárva alakot vezettek,
melyre a kutya dühösen rátámadott, mig az ép szeme is n y i t v a ; de
ha ezt bekötötték és az ijesztő alakot újra elébe vitték, meg sem
mozdult. E g y felmutatott ostorra nem ijedt meg, de ha csattogtak
vele, elbujt és nyöszörgött. í g y t e h á t a fülével és nem a szemével
ismerte fel az ostort. E g y elébe t e t t kacsára meg sem mozdult, — de
a mikor az lármázni kezdett, ugatva és igen ingerülten rontott reá.
Azért a kutya nem volt vak, mert körül futott a szobában a kacsa
után, a kéz mozdulatait is követte, de nem ismerte föl, mert az
operálás következtében végkép elvesztette különböztető képességét.
Hasonló eredményre jött Műnk ** is, a ki valamivel tüzetesebben
* Über die- Verrichtung des Grosshirns. Archív für d. ges. Physiologie. XIII.
és XIV.
** Über die Functionen der Grosshirnrinde. Gésammelle Mittheilungen aus den
Jahren 1877—80. Berlin, 1881.
Magy. Phil. Szemle. VIII. évf. VI. füzet.
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határozta meg a látás érző. mezejét, a mennyiben a nagy agyvelő
hátsó karélyából csak épen a kivánt részt irtotta ki -kisérleteinél.
De másfelől rájött arra is, hogy terjedelmesebb részek kiirtása töké
letes vakságot okozhat. Ugyanezt bizonyítgatta Ferrier is majmokon
tett kísérleteivel. Valahányszor ő a hátsó agyvelőnek mindkét oldali
kéregállományát eltávolította, az illető majmok végkép megvakultak;
érzéketlenül egy helyt ültek, magukra nem jártak, s ha valaki ve
zette, mindenbe beleütköztek, mert a t á r g y a k a t észre nem vették.
Szolgáljanak a felhozott tények példa gyanánt, a tudományosan
regisztált számtalan tény közül, mert igen hosszú azon búvárok sora,
kik a kéregállományt minden irányban átkutatták, hogy a működések
localisatiójáról való t a n t a kéregállomány egyes körei szerint meg
állapítsák és tökéletesítsék. Ide kell számítanunk a klinikusokat is,
kik az idegbajosok és sérült agyuak megfigyelése folytán s az illetők
halála után megejtett oknyomozó bonczolásuk által szintén sok bizo
nyítékot szolgáltattak e tanhoz, különösen az emberre vonatkozó
részéhez. Eddigelé minden megfigyelés és kísérlet arra mutat, hogy
az emberi agyvelőre vonatkozólag is érvényesek a localisatio ugyan
azon törvényei.
Hogy miként értékesítették az emberre vonatkozó megfigyelése
ket, arra legyen szabad, a részletek mellőzése mellett, ismét csak
egy-két példára hivatkoznunk.
Ha az általánosan elfogadott nézetet, hogy az ember beszédje
által különbözik az állattól, föltétlenül érvényesnek nem tartjuk is,
a mennyiben az állatoknak is van, bár nagyon tökéletlen, közlekedési
nyelvök, mindazonáltal el kell ismernünk, hogy az emberi beszédnyelv
az állatihoz képest hasonlíthatatlanul tökéletesebb és oly kiváló előnyö
ket biztosító, melyeket szavakban kifejezni alig tudunk. Valóban cso
dálni való, hogy az agy velőnek e részben megkívántató magasrendű
működése volt az, melynek localisatiója iránt a klinikusok legelőbb
j ö t t e k tisztába.
Jóval az 1870-ik év előtt, melyben a localisatio elmélete Hitzig
és Fritsch kísérletei folytán napirendre került, már tudták a klinikusok,
hogy az olyan egyének agyvelején, kiknek beszélőtehetségén lényeges
fogyatkozások* mutatkoztak, mindig észleltek holmi kóros elválto
zást, még pedig, a nagy agyvelő homlokkarélyamak egy-egy bizonyos
* Kussmaul, Störungen der Sprache. Leipzig, 1877.
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helyén. Broca, a párisi t a n á r (nem régen halt el) már be is bizonyí
totta, hogy az agyvelő baloldalán a harmadik homlok-tekeredvény
hátsó része az a hely, melynek sérülése, vagy kóros elváltozása, lénye
ges zavarokat okoz a beszédben, mit aphasiának neveznek. Ennek a
betegségnek több faja van, mi itt csak a legnevezetesebbeket kívánjuk
jelezni, melyek a következők. Az aphasia egyik fajában szenvedő beteg
mindent megért és helyesen gondolkozik, de beszélni, illetőleg kimondani
csak azt tudja, a mit nyomtatva vagy irva lát, p. o. ki tudja mon
dani ezt a szót «kenyér», ha leirva maga előtt látja, de elfelejti egy
pillanat múlva; egy másik esetben elfelejti a beteg a fő- és a tulaj
donnevek kezdő b e t ű i t ; a r r a is van eset, hogy valaki anyanyelvének
gazdag szókincséből alig* pár szóra emlékezik.
Hogy mekkora e tények gyakorlati jelentősége, arról a chirurgia
mondhatna legtöbbet, mely szorgalmasan felhasználja azokat a maga
czéljaira. a mennyiben belőlük már nem egy betegségnél, p. o. hüdésnél, következtetést vont arra nézve, hogy melyik helye az agy velőnek
beteg; de sőt a beteg hely gyógyítására irányuló eljárását egyszer s
másszor siker is koronázta.
Most már kétségbe vonhatatlan ténynek tartja minden szak
ember, hogy a lelki és testi működések az agyvelőben lokalizálva
vannak ; hogy az agyvelő a szerveknek egész rendszere, a m e l y e k n e k
ép s egészséges voltához, úgy az érzéki szemléletek, mint a mozgások
kötve vannak. A kéregállománybeli mezők működésük szerint három
csoportra oszlanak: mozgatókra, érzőkre és érzékszerviekre. A moz
gató mezőkről indulnak ki az izmokat összehúzódásra biró ingerek,
az érzőkben jönnek tudatunkra a bőr felől jövő, az érzékszerviekben
pedig a szem, a fül, a nyelv s az orr útján ható külső ingerek.
A látás agyvelői mezejéről, vagyis a látó sphaeráról, mai
nap Műnk, Séguin és mások észleletei nyomán biztosan tudjuk,
hogy az a nyakszirti karélyban van. még pedig a féltekék belső fel
színén. A haliás agyvelői mezejéről ismereteink még nem egészen
kimerítők; annyi bizonyos, hogy a halántéki karélyban fekszik; a
szaglás középponti mezejéről már régóta tudjuk, hogy az a féltekék
egy vékony, hosszú nyúlványa, az ú. n. «szaglózsineg és gumós. A bőr
felől jövő tapintásbeli ingerek érző mezeje igen kiterjedt (Műnk és
Exner kísérleti eredményei szerint); - biztosan eddigelé csak a vég
tagokra nézve ismerjük, az ezekre ható ingerek ébresztette érzések a
középpont előtti,s részben a középpont mögötti tekeredvényben jönnek
27*
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t u d a t u n k r a . Ezek azok a helyek, a hol a végtagok izmainak motoricus mezői is vannak. Ennélfogva, eme tényleges viszonyok alapján,
igen valószinűnek tarthatjuk, általában véve is, hogy a bőr minden
pontjának tapintó érző mezeje összeesik az illető bőrterület alatt levő
izmok mozgató mezőivel, vagyis, a végtagoknak nincsen külön érzőés külön mozgató-mezejük, hanem van közös kéregállománybeli mezejük,
azaz érző-mozgató sphaerájuk.
Az «agyvelő-localisatió» nak ezen eseteinél eszünkbe jut önkény
telenül is Gall J á n o s * bécsi, majd párisi orvos elmélete. S valóban
háládatlanok lennénk, ha elméletéről legalább pár szóval meg nem
emlékeznénk; hisz igazság szerint, az ő nevéhez fűződik a jelenleg
érvényben levő «localisatio» alapgondolata, mely szerint az agyvelői
kéregállomány különböző pontjai más-más mőködések szolgálatában
állanak. Igaz ugyan, hogy ez az «agyvelő-localisatio» mai nap egészen
más értelmű, mint a hogy az Gall rendszerében magyarázva van, de
t a g a d h a t a t l a n , hogy az «agyvelő-localisatio» nevezetes elve az ő
müvében jelenik meg legelőször. Lássuk tehát, miben különbözött az ő
localisatioja a mostanitól; a különbség kimutatása csak hasznára lehet
fejtegetéseinknek, a mennyiben opposita juxta se posita magis elucescunt.
Gall elméletének magva a következő. Az agyvelő felszínének
egyes részei különböző szellemi képességeknek székhelyei, melyek külön
kis önálló orgánumokat alkotnak. Ezen orgánumok egyenkénti erősebb
vagy gyengébb fejlettsége határozza meg az ember egyéniségét, mely
től függ lelkületének minősége, szenvedélyeinek s különösen tehetsé
geinek iránya és foka. Ha valamelyik ilyen orgánum terjedelmesebb,
a koponya megfelelő pontján is kiemelkedést okoz; ezt azután ki
tapinthatjuk s igy már külsőleg is felismerhetjük az illető ember
tulajdonságait. Gall maga több ezer fejnek végig tapogatása s az
illetők természetének megfigyelése folytán az emberi koponya felszínén
30 orgánumot különböztetett meg, tanítványai azonban folytatva
kényelmes módszerét, túlon-túl kibővítették mesterük rendszerét s a
koponya kraniologiai mappáját mind sűrűbbre rajzolták. A «gyilkolási ösztön»-nek, a «zenéhez és tánczhoz való tehetség»-nek, az ((elő
adási képesség»-nek, a «szülői és gyermeki szeretet»-nek stb. stb-nek,
mind külön kerületei voltak a koponya-mappán.
* Gall und Spurzhoim, Anatomie et physiologie du systéme nerveux. Paris.
1810—1819.
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Gall «phrenologiá»-ja ellen hangosan szólnak az anatómiai viszo
nyok. Ugyanis, a féltekék felszínének nagy része nem tekint a fej
domborulata felé, hanem a n a g y hosszanti hasadékban és barázdákban
van elrejtve, részben pedig a koponya alapján nyugszik, olyan helyen
tehát, a hová a tapogató ujj oda nem férhet. Továbbá a csontos
koponya felszíne nem mondható az agyvelői felület képmásának, s a
koponya nem is ragaszkodik minden ponton az agyvelő felszínéhez.
A koponya csontjai a boltozaton két lemezből állanak, a belső csak
ugyan odasimul az agyvelő kiemelkedéseihez és gödreihez, de a külső
sok helyen eltávolodik a belsőtől, köztük hol .szivacsos csontállomány,
hol levegőt tartalmazó üregek vannak. Altalánosságban szólva, Gall
«phrenologiá»-ja felett rég pálczát tört a tudomány; helyesen mondja
Topinárd, hogy a Gall-féle pbrenologia egészben véve a képzelem
szüleménye.
«
E kitérés után, melyet nem csupán contrast kedvéért iktattunk
ide, térjünk vissza az agyvelői kéregállománynak nem rég felismert
és nem rég megkülönböztetett mozgató, érző és érzékszervi mezőihez,
illetőleg sphaeráihoz.
Ha majd ezen, alig tíz éves, felfedezés a részletkutatások folytán
kellő kiegészítést nyer, a mihez alapos reményünk van, akkor majd
mi is megkészítjük az agyvelő felületének mappáját. S valamint Gall
tanítványai a csontos koponya felületet mezőkre és területekre osztot
ták, úgy mi is mezőket és területeket különböztetünk meg majd az
agyvelői kéregállományon, a melyek közül az egyik a felkar izmai
nak", a másik a látó érzéknek, egy harmadik a szem izmainak lesz a
területe. S az ilyen területeken belül lesznek aztán, ugyancsak egy
mappa járásaihoz és községeihez hasonlóan részletesebb adatjelzők,
mint p. o. itt az a pont, melyen a keserű izt érezni meg, itt egy
másik pont, mely a felső szemhéj izmának centrumát képezi stb. Hogy
mikor érjük el azt az időt, melyben ily részlet-adatok birtokában le
szünk, arról most természetesen nem lehet szó. Annyi azonban való
színűnek látszik, hogy az agyvelői kéregállomány anatómiai mappája
még igen sokáig marad olyan hiányos, mint akár Afrika belsejének a
térképe, melyen a sok üres folt tudatlanságunkról tesz tanúbizonyságot.
De ha számításunk ellenére megtörténnék mégis, hogy rövid
időn sikeresen átkutatnánk az egész kéregállományt, akkor annak fölülete inkább Európa térképeihez hasonlítana, a mennyiben minden kis
területnek meg volna a maga jele. Tegyük, hogy e sikerült kutatások

422

A TEST ÉS A LÉLEK EGYMÁSHOZ VALÓ

eredménye száz év múlva rendelkezésünk alatt fog állani, ha akkor
majd valaki azzal a kérdéssel fordulna egy életbúvárhoz, hogy az agy
velő térképén mutassa meg neki: hol van a lélek székhelye ? az el
mondottak után sejthetjük, mit felelne az életbúvár! Felelete körül
belül igy hangzanék: «Valamint hogy Európa térképén nincs olyan
kerület, melyen irva állana: «itt az európai műveltség)), úgy nem lé
tezik az agyvelő térképen se olyan terület, a melyre irni lehetne: «itt
a lélek székhelye». S valamint az európai műveltség mindenütt ott
van, hol az emberek alapelveik szerint cselekszenek, úgy a lélek is
mindenütt ott van, hol tudat keletkezik.
A képzelhető legjobb esetben is, ha e téren ismereteink annyira
fejlődnének, hogy valami módon nyomon kísérhetnek az agyvelői mű
ködés-folyamatokat, látva az agyvelőrészeknek mozgásait, alak ós
szinváltozásait: akkor talán mehetnénk annyira a megfigyeléseinkkel,
hogy némi egybevetés mellett megmondhatnék, mit gondolt 'a meg
figyelt, épen úgy, mint a beszédből következtetni lehet, — bár nem
mindig biztosan, - hogy mit gondol a beszélő; de a tulajdonképeni
benső állapotot, a tudatbeli jelenségeket, nem fognók soha érzékeinkkel
szemlélhetni; ennek a lehetőségét mostani belátással, az emberi szellem
jelen fejlődése mellett, elgondolni sem tudjuk.
Annyira mehetünk és mentünk is már e téren, hogy megállapít
suk, miként minden agyvelői anyagváltozás bizonyos lelki, tudatbeli
változást is okoz, valamint hogy a zongora billentyűire tett ütések
hangokat keltenek, és mi az agyvelőt oly billentyűs szerkezetnek
képzelhetjük, melyben minden pont egy-egy határozott lelki hangnak
felel meg; azt is el kell képzelnünk, hogy minden lelki, illetőleg
tudatbeli változás az agyvelőben megfelelő anyagmozgalmat okoz, de
mindez hogyan megy végbe, honnét van az agyvelő tömegének ezen
benső összefüggése a tudatbeli jelenségekkel, rejtélyes még előttünk.
mire feleletet nem adhatunk. Tehát e részben hallgatnunk kellene, ha
szivünk húrjai meg nem szólalnának, megnyugvás után esengő hangon.
Megnyugvást lelhetünk először abban, hogy annak, a mit tudni nem
lehet, kiderítése és megkülönböztetése által az igazi tudás biztosítva
és megdönthetetlen alapra helyezve l e t t ; megnyugvást lelhetünk má
sodszor abban, hogy a vizsgálatnak azon iránya, mely az agyvelői
anyagi folyamatoknak a tudatbeli tényekkel való összefüggését nyo
mozta, egy oly fölvételnek illetőleg meggyőződésnek vetette meg az
alapját, mely szerint az agyvelő anyagi folyamatai nemcsak physikai
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«s chemiai, hanem logikai törvényeket is követnek. Ez a fölvétel s
illetve meggyőződés úgy nagyszerűségénél, mint positiv irányzatánál
fogva az emberiség figyelmére valóban legméltóbb.
Már régtől fogva ismeretes dolog, hogy a t u d a t természete, ille
tőleg a tudat tényeinek határozatlansága és múlékony volta képezi
legnagyobb akadályát a lélektan terén való haladásnak. A t á r g y i
jelenségek különleges minőségüknél, helyzetüknél, alakjuknál és tér
viszonyaiknál fogva különböznek egymástól, ellenben a tudat állapotai,
az úgynevezett psychikai tünemények, magukban véve csak minőség
és időbeli különbségeket mutatnak; e miatt a modern psychologia
mindenek előtt azon volt. hogy szaporítsa a különbségi viszonyok
számát, a mihez kitűnő támaszpontokat a physiologia szolgáltatott föl
fedezései által.
Miután a physiologia bebizonyította, hogy a lelki jelenségek egy
általán az agy-gerinczvelői idegrendszer működésétől függenek, egyút
tal azt is kimutatta ismételt észleletei és kísérletei által, hogy a lelki
állapotok mindig valami idegállapottal állanak összeköttetésben, a mire
nézve a legegyszerűbb typus a reflexmozgásokban keresendő. S e rész
ben nem forog fenn semmi kétség az öt érzékre vonatkozólag. A mi a
képzeteket illeti, azok keletkezésére nézve nemcsak az inductio jogosít
fel azon föltevésre, hogy reproductiójuk oly physikai állapotokat föl
tételez, minők az érzéseknél is előfordulnak, hanem pathologiai tények,
főként a hallucinátiók bizonyítják, hogy a képzetek kötve vannak az
idegcentrumok állapotához. És ha az érzelmek és kedélymozgalmak
lefolyását figyelmünkre móltatjuk, könnyen észrevehetjük, hogy min
denik a maga módja szerint valami physikai állapothoz van kötve, a
szervezet valamely működéséhez, milyen a mozgás, taglejtés, jajgatás,
kiválasztás, a véredények spasmusa stb. Ezt egyébiránt megengedik
a régi psychologia művelői is; kétkedésük, ha nem tagadásuk, csak
bizonyos tudatbeli állapotokra vonatkozik, milyenek: az eszmélés, az
elvont fogalmak, a magasabbrendű érzelmek. Ezekről azt tartják, hogy
a, tiszta szellem nyilatkozatai. De nézetük tarthatatlan.
A lelki élet a tudatbeli állapotok hosszú soraiból áll, melyek
külön-külön physikai állapotokhoz kötve, érzéki érzetekkel kezdődnek és
mozgásokban, illetve cselekvésekben végződnek. S midőn azt tapasz
taljuk, hogy ezen állapotsorok vagyis folyamatok egyik végén az
érzetek és a képzetek, a másikon pedig az érzelmek és kedélymozgal
mak physikai állapotokhoz kötve vannak, lehetséges-e ily körülmények
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közt e folyamatok középső ismeretlen mozzanatairól azt föltételeznünk,
hogy azok más föltételek és más törvények alatt állanak ? Jól mondja
Bain :* «Az agyvelő működéséről való összes positiv ismeretünkkel
homlok egyenest ellenkezik az a nézet, mely szerint a physikai folya
mat rögtön véget érne azon a physikai területen, melyet valami anyag
talan substantia tölt k i ; innen kezdve ez az anyagtalan substantia
közlené aztán a maga működései eredményét a physikai térköz másik
végével és innen fejtené ki hatását a vett benyomásokra, — lenne
tehát két anyagi véghatár s ezek között egy szintén anyagi terület
egy anyagtalan substantia számára». Merő lehetetlenség, hogy valamely
physikai inger az agyvelő egy bizonyos helyére eljutva, rögtön egy
anyagtalan valamibe menjen át, hogy aztán bizonyos idő múlva az
agyvelőnek egy másik helyén ismét anyagi folyamatot indítson. Ha
ez lehetséges volna, akkor a kifáradt karaván bevonulhatna azon
oázba is, melyet a délibáb varázsol elébe, hogy ott kipihenvén s új
erőre kapván, ismét a valóságos sivatagban folytassa ú t j á t ; akkor
valaki üvegajtajának tükörképében is kijuthatna szobájából a szabadba.
Tényleg nincs semmi megszakadás sem az idegekben, sem az ideginge
rület folyamatában, s ehhez képest csak az a nézet igazolható, mely
szerint a lelki és physikai folyamatok, mint elválaszthatatlan ikrek,
együtt fejlődnek s lépésről-lépésre egymást föltételezik. S ha lelki
okokról és szellemi hajlamokról beszélünk, közönségesen elvont érte
lemben veszszük s tekintjük az okokat s hajlamokat, melyek a való
ságban mindig két oldaluak, azaz hatásaik lelkiek és testiek egyaránt
Mikor azt állítjuk a lélekről, hogy befolyást gyakorolt a testre,
tulajdonképen egy kétoldalú jelenséget állítottunk, melynek testi
mozzanata befolyásolta a testet, következésképen test hatott a testre.
Midőn valamely bekövetkezendő szerencsétlenségtől való félelmünk
megzavarja emésztésünket, nem a félelem elvontan vett érzelme az a
tiszta lelki tényező, mely kárunkat okozza, hanem az agyvelőnek és
az egész idegrendszernek sajátságosan felizgatott állapotában nyilvá
nuló concret kedély mozgalmunk az, mely gyomrunk működéseire
zavarólag hat. Ha valamely táplálék, vagy valamely physikai inger
a vér útján lecsöndesíti lelki fölhevülésünket és vidám hangulatot
ébreszt föl bennünk, ez esetben a physikai tény nem közvetlenül
okoz lelki változást, hanem a táplálék s az inger előbb véráramot
* Geist u. Körper. Internat. wiss. Bibliothek ; III. B. 160-ik oldalon.
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indít az agyvelőhöz és megváltoztatja az idegrezgések irányát, és
csak azután s a jelzett módon megváltozott agy velő-tevékenységnek
megfelelőleg keletkezik s j u t kifejezésre a lelki állapot.
Ha tehát minden lelki tény egyszersmind physikai is, fölmerül
a kérdés: miféle értelme van egy tulaj dónk épeni physikai t é n y n e k ?
avagy nincsen-e különbség a lelki és physikai hatások, illetve tények
között? Különbség van, még pedig igen jelentékeny, mit a következő
példákban kívánunk kimutatni. Valakit holmi étel, ital vagy valami
hűsítő szellő jó hangulatba hoz és felüdít — ezt a hatást physikainak
nevezzük, mely kiterjed a belekre, a bőrre s ezek útján az idegekre,
tisztán physikai folyamatok lánczolatában. Valaki egy kellemes hir
hallatára, egy hatásos színdarab, vagy nem remélt elismerés l á t t á r a
örömre gerjed — ezt a hatást lelkinek mondjuk, mert érzelem, gon
dolkozás és tudat teszik mozzanatait a jelenségnek, jóllehet magukra
physikai alap nélkül nem nyilvánulhatnának. Atulajdonképiphysikai tény
egy egyedüli, egyoldalú, tárgyilagos tény, ellenben a lelki tény vagy
jelenség mindig kétoldalú, illetve kétalakú — e g y i k oldala vagy alakja
áll érzelmekből, gondolatokból s más subjectiv elemekből. Lelki tényt
tökéletesen csak úgy ábrázolhatunk, ha mindakét oldalára tekintünk.
Az úgynevezett lelki vagy psychikai hatások — örvendetes hírek, szép
költemény, hatásos szónoklat — csak oly physikai alapra folyhatnak'
be, mely az illető ingerek (hatások) befogadására s kiváltására szer
vezve van. Ebből logikailag nem az következik, hogy a lélek oka a
testnek, sem az, hogy a test oka a léleknek, hanem annyi következik,
hogy a lelkes test oka s alapja két alakú jelenségeinek.
Tovább haladva a psychologia tanulságain, megtudhatjuk azt is,
hogy az intuitív eszmélés, a meggondolás* sem mehet végbe physikai* A legújabb tudományos kísérletek kiderítették, hogy p. o. az asztal tánczolása, melyet a spiritisták oly meggyőzően tudnak a közönség elébe tálalni, lelki
kényszermozgásból származik. Ugyanis, ha figyelmünket oly gondolatra szegezzük,
mely valamely mozgással van összekötve, akkor önkénytelenül mozgást kiváltó
ingerek hatnak az agyvelőből az izmokig s a megfelelő mozgás létrejön az illetőnek
akarata ellenére. Az asztaltánczoltatók is egy mozgást kiváltó gondolatban concentrálják figyelmüket s az asztal tényleg mozog ujjaik és izmaik finom, alig látbató
mozgásai következtében, melyekkel az asztalt körülfogják. Spiro, orosz physiologus,
a következő kísérletet írja le. Vegyünk egy ív fehér papirost és a kísérleti egyén
tartsa reá bekormozott ujja hegyeit. A tapasztalat azt mutatja, hogy a kéz nem
marad nyugton, hanem bizonyos görbe vonalakat ír le, melyek ellipsisek akkor, ha
az egyén számokat, vagy költeményt recitál és majdnem köralakúak akkor, ha az.
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lag meghatározható külső jelek nélkül ; azt is tanítja a physiologia,
hogy egyik mozzanat enyészetével léphet íöl csak a másik; hogy a
működés időszaka egyszersmind a desorganisatio időszaka és hogy ez
a biológiai törvény érvényes az agyvelőre s minden más szervre, az
agyvelő működéseire ép úgy. mint minden más működésre. Csak emlé
keztetni kívánjuk t. olvasóinkat, hogy a lelki tevékenység meleg fej
lődéssel jár együtt (Schiíf), hogy a szellemi megerőltetés változást
-okoz a testi váladékokban (Byasson) és azt hisszük, hogy elég erős
a l a p r a helyeztük állításunkat, melynél fogva minden lelki állapot egy
vagy több physikai jelenséggel áll kapcsolatban. Ezt a kapcsolatot
sok" esetben jól ismerjük, máskor csak sejtjük vagy épen nem ismerjük.
Erről az elvi álláspontról egészen más értelmet nyer a kérdés,
-a test és a lélek egymáshoz való viszonyaikra nézve. A régiek által
keresett lélek és test közötti viszony, vagyis a kétféle substantia
közötti kapcsolat helyébe kétféle jelenség vizsgálata lép, a melyek
minden irányban oly állandó összeköttetést s egymásba való átmenetelt
mutatnak, hogy tulajdonképen egyféle, de kétalaku jelenségeknek kell
mondanunk. Spenczer Herbert (Double-aspect Theory), Bain Sándor
és több más bölcselő szavaival élve, legjobban jellemezzük e viszonyt,
ha kimondjuk, hogy az, mi egyik oldalról tekintve lelki jelenségnek
látszik, nem egyéb, mint a physikai oldalról vett szerveknek, kivált
az idegrendszernek működése. Ezen psychophysikai szempont szerint
a tudat jelenségei a testi szervezet működése gyanánt tűnnek fel, és
viszont a szervezet anyagi folyamatai mint a t u d a t működései jelent
keznek, mert, ha két jelenség változásaiban egymástól annyira függ,
hogy az egyiknek változásával egyszersmind a másiké is meg van
szabva, és viszont: ekkor az egyiket a másik működésének nevezzük.
Ezzel nem állítjuk azt, hogy a nevezett két változó, t. i. a szer
vezett anyag és a t u d a t egymáshoz oly viszonyban állana, mint ok
és okozat, előzmény és következmény, mert erről épen mit sem tudunk.
Eölvételünk csupán a szervezett anyag és a tudat közt létező működésbeli összefüggésre vonatkozik, melynek segélyével képesek vagyunk
a tudat jelenségeit buvárlataink körébe vonni, a nélkül, hogy a terméegyént arra figyelmeztetjük, hogy gondoljon p. o. egy almára. Az egyén ujja az
irányított gondolkozás alatt egész önkénytelenül almát fog lerajzolni. Spiro ezeket
automatikus mozgásoknak tartja, melyek a megfeszített figyelem alatt a coordinatorius idegduczok izgalmából származnak.
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szettudományi módszer biztos alapját elhagyni kényteleníttetnénk.
Kutatásaink közben követjük a fénysugárt, a hanghullámot, a hó'rezgést az érzékszervekig, és látjuk azokat az idegvégkészülékekbe be
vonulni s innen tovább, az agysejtekig kisérjük utjokat. I t t elvesztjük
nyomukat. E g y más esetben látjuk a hang hullámait a beszélő száj
üregéből kitódulni; látjuk annak tagjait mozogni, s úgy találjuk, hogy
mozgásait izomosszehuzódások eszközlik, melyek mozgató idegek hatá
saira keletkeznek; látjuk, hogy ezen idegeket ismét a középponti
idegsejtek hozzák ingerületbe (innerválják). I t t ismét tudásunk hatá
rához érkeztünk. Az utat, mely minket az érző ideg ingerületétől a
mozgató ideg ingerületéig vezet, az idegsejtek bonyolódott összekötte
téseiben kijelölve találjuk ugyan, de az itt közben lévő bonyolult
folyamat lényege előttünk ismeretlen. És i t t sikerrel változtatjuk meg
álláspontunkat. A mit az anyag szemeinknek elárulni nem akar, azt
a tudat tükrében találjuk meg, s noha csak képben, de mégis olyan
ban találjuk meg, mely ahhoz, a mit keresünk, törvényszerű vonat
kozásban van. S ha most i t t észleljük, miként váltja ki az egyik
képzet a másikat, miként kapcsolódik az érzethez a képzet s ehhez
az akarat, miként szövődnek az érzelmek és gondolatok egymásba:
akkor az anyagi folyamatoknak megfelelő sorozatát leszünk kénytele
nek fölvenni, melyek egymást váltják ki s egymással fűződnek össze
és anyagias módjuk szerint kisérik a tudatos életnek egész mozgalmát,
azon törvény szerint, melyet mi a szervezett anyag és a tudat közt
létező működésbeli összefüggés törvényének szeretnénk mondani.
í g y állván a dolog, a lélek mint substantia és tehetségei, mint
nagy entitások és kis entitások, nem léteznek a modern psychologusra
nézve. Belső jelenségekről van már csak. szó. melyek mint érzetek és
képzetek (psychikai ingerek) a physikai fejleményeket módosítják, de
sőt egészben s önállóan létre is hozzák. A tudatbeli állapotok nem
üres elvontságok (abstractiók) többé, hanem physikai coincidensükhez
kötött jelenségek, melyek a determinismus föltételei alatt állanak.
S a lélektan, mely ezt az irányt magáénak vallja, különbözik szelle
ménél fogva a régitől, a mennyiben kizárja a maga köréből a metaphysikát. különbözik czéljainál fogva, mert csupán a jelenségek vizs
gálatára szorítkozik, s 1 végül, módszerénél fogva, a melyet, mennyire
csak teheti, a biológiai tudományból veszi át.
Jelenleg nem feladatunk a metaphysika nélküli lélektan, vagy
miként nevezni szeretik : a délek nélküli psychologia» előnyeiről szó-
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lani. csupán t á r g y u n k r a tartozó positiv oldaláról kívánunk itt egyetmást elmondani.
Az imént körvonalozott felfogás és irány nem jön vala létre
a lélektan terén, ha a szerves lények, különösén az állatok kifejlődése
körül t e t t újabb fölfedezések lehetó'vé nem teszik s eló' nem segítik.
E részben döntó' szerepe j u t o t t Dubois Reymond, Darwin és Haeckel
fölfedezéseinek.
Dubois Rajmond azon fölfedezése nélkül, hogy minden érzés és
akarás electromagneses természetű, nem tudhattuk volna meg, hogy
az érzés minden mozzanata ingerül szolgál s mozgásra késztet; hogy
ennélfogva minden, eredetileg oszthatatlan érzet mint érzéklet, mint
vágy és mint mozgási inger szükségképen szerepel, még pedig fájda
lom vagy gyönyör alakjában, kényszerítvén a szervezetet a fájdalom
kerülésére, a gyönyör állandósítására; ez által szabályozván az érző
lény egész szellemi életét. Csak ez úton tudtuk meg, hogy az eredeti
leg osztatlan érzet, tartamának ideje alatt érzéklet (sententia), más
felől centrifugaliter mint mozgási inger (moventia), saját kényszerítő
izgalma (irritantia) mellett, mely a tudatban mint vágy (cupientia)
jelenik meg. S ezen érzési mozzanatok közös alapja az élő lény érzé
kenysége (sensibilitas).
Az átöröklés s alkalmazkodás törvénye nélkül, melyet Darwin
állapított meg s Haeckel általános érvényre emelt, nem foghatnék fel
s nem értenők m e g : miért marad minden érzéki ingerlésnek nyoma
a szervezetben, mely nyom* mint dispositio, azaz mint állapotváltozás
a szövetek parány- és tömecs-alkotmányában, mondjuk, mint hajlam
a szervezetet képesíti a természeti folyamatok felújítására. Ezen fel
újítás folytán származik aztán a szervi gyakorlat és megszokás, mely
gyengíti ugyan az érzékingerek hatásait, de a szervezet változott álla
potait oly módon fokozza, hogy azok mint emlékezés (reminiscentia)
a tudatban hatékonyak lesznek; emlékezeti képeket élénkítenek föl,
majd szemléletek (repraesentationes), majd képzetek, majd a tudat álla
potváltozásainak megfelelő érzelmek (fchymosis) alakjában, a melyek
nek együttes hatására a homályos hajlam határozott vágygyá, a
homályos mozgási inger határozott törekvéssé fejlődik ki, s iigyancsak
a folytonos felújítással, illetve gyakorlással együttjáró továbbfejlődés
* Az erők lénmaradása törvényénél fogva az érző lények benyomásai, mint
ható erők, nem vesznek el bennük, legfülebb átalakulnak.
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folyamában és a már szerzett tapasztalatok rendjén a tudatban élő
képzetek s érzelmek közt feszülés s fokkülönbség támad, mely mint
figyelem jelenik meg és magasabb szellemi fejlődésre vezérel.
- Darwin fölfedezéseiből tudjuk, hogy az érzékenység a legalsóbb
rendű állati lényekben is munkás; ők is megérzik egyszerű tudatuk
állapotváltozásait és a fájdalom meg gyönyör kényszerítései folytán
meg is különböztetik azokat egymástól ; hogy tehát a különböztetés
(distinctió) az érzékenységnek (érzőtehetségnek) általános s lényeges
sajátja. Ezen különböztető, vagy ha úgy tetszik, elemző képesség az
állatokban szervezettségük mértéke szerint különböző fokon nyilat
kozik ; a legmagasabb fokon Ítélés (gnosis) formájában, t. i. két tény
egységes viszonyának észrevételében nyilvánul s innen túl a beszélni
tudó embernél emlékezés s átélt érzetek hatása alatt annyira fejlődik,
hogy szabad, syntheticus Ítéleteket alkot, mi által a vágyódást tana
kodásszerű fontolgatássá minősíti és a mozgási ingert a szabad akarat
erejére emeli.
Legyen elég ennyi a kérdésünkre tartozó újabb fölfedezésekből.
Ennyiből is látható, hogy a lelki élet alap-irányainak a kifejtéséhez
nem szükséges a kétféle substantia létében való h i t : látható az is.
hogy álláspontunk a monismus, melynek alapját elvben és módszerben
a modern biológiával való erős szövetség képezi. Meggyőződésünk sze
rint ezé a jövő.
A kétféle substantia fölvétele, nézetünk szerint, nem természetes,
mert ellenkezik a mai tudománynyal és józan felfogással. Ellenben az
egy substantia a maga kétféle tulajdonságával: a physikaival és
psychikaival. ez a kétoldalú egység kielégíteni látszik a szigorúbb
követelményeket is. Vele a természet határain belül maradunk és
komoly tanulmányozása a philosophust a természettudóssal való szö
vetkezésre inti és készteti.
Parázdi Kálmán.

