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A Galilei Füzetek célja a természettudományok, a társadalomtudomá
nyok, a modern filozófia eredményeinek népszerű ismertetése. Első
sorban azt az ismeretanyagot igyekeznek felölelni, melyet a középiskola 
hiányosan vagy elferdítve közöl vagy teljesen elhallgat.

A Galilei Füzetek minden egyes száma valamely ismeretkör bevezető, 
összefoglaló tájékoztatóját adja és alkalmas további behatóbb speciális 
tanulmányok előkészítésére.

A Galilei Füzetek egyszerű, világos, vonzó modorban vannak Írva. 
32—64 lapnyi terjedelemben, 2—3 füzetenként jelennek meg, úgy hogy 
lehetőleg minden hónapra egy szám megjelenése essék.

Egyes szám ára 30 fillér. Minden további szám 10 fillér.
Az eddig megjelent füzetek: 1. A történelmi materializmus I. (ismerte

tés). Irta dr. Fazekas Sándor és dr. Székely Artur. 2. A származástan 
mai állása. Irta dr. Kende Zsigmond. 3. A vallás keletkezése. Irta dr. Rubin 
László. 4. Az uj világszemlélet. Irta dr. Lóránd Jenő. 5—6. Bevezető az 
élet kémiájába. Irta Strophantus. 7. és 8. A mai lélektan főbb irányai I. és II. 
Irta dr. Dienes Valéria. 9—10. Az anyag szerkezete. Irta Szántó Hugó. 11—14. 
Valóság és matematika. Irta dr. Dienes Pál egyetemi m.-tanár. A gyűjtemény 
legközelebbi számai a következő kérdésekkel fognak foglalkozni: A történelmi 
materializmus II. (értékelés és kritika). Biológiai alapfogalmak. Bevezető a köz
gazdaságba. Ezenkívül az alább felsorolt tárgyakról szóló fűzetek kiadása 
van tervbe véve:
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Lélektani kutatások.
1. B evezetés.

Egy lehetséges tévedés eloszlatásá
val kell kezdenünk. A z eszméleti* 
jelenségeknek m ég nincs egyetlen, 

összefüggő és egészében fejlődő tudom ánya. Nincsen 
lélektan olyan értelem ben, m int van m ennyiségtan, te r
m észettan, vegytan, m elyeknek kutatói legalább nagy
jából egyetértőén elfogadott és rendezett tudom ány
testhez ad ják  hozzá egyhangúlag érvényesnek el
ism ert m ódszerekkel m egállapított eredm ényeiket. A  
lélektani „tények“ nincsenek rendben, nincsenek a 
tudom ányos világtól egyértelm üleg jóváhagyott szer
ves egészbe foglalva, m elyben m indeniknek m egvolna 
a m aga helye, rangja, fontossága és m ár kész, de még 
üres keretek  — problém ák — várnák  a m ég m eg nem  
talált igazságokat. Sőt arra nézve sincs végérvényes 
m egállapodás, hogy mily m ódon talált és mily te r
m észetű adatokat kell m úlhatatlanul tényeknek el
fogadnunk, m ás szóval nincs a lélektannak sem  
egységes m ódszere, sem  körülhatárolt tartom ánya.

A  vélem ények m egoszlása tehát 
m ár annál a kérdésnél kezdődik, hol 
és hogyan kell a lélektani adatokat 
k e re sn i: eszm életünk közvetlen a d a 

taiban, önm egfigyeléssel-e, vagy idegrendszerünk m oz
gásjátékaiban  kisérletezéssel-e, avagy itt is, ott is, a 
m egfigyelést és kísérletezést a tárgyhoz legcélszerűbb 
arányokban  keverve? M élyülnek a viták az egyszer

Az anyagűúlasztás és 
a módszerek külön- 
félesige.

Még nincsen egységes 
pszichológia.

* Az eszmélet szót a német Bewußtsein s a francia conscience szó 
magyar megfelelője gyanánt használjuk, melyeket rendesen a „tudat“ 
szóval fordítanak. ( A második füzet végétr lelátható a szövegben 
használt és nem



m eghódított tényhalm az feldolgozásának kérdésén 
hogyan legyen e leltárból tudom ány? Szabad-e к 
választani s alapténynek nevezni egyet, hogy anna' 
összetevődéseiből szerkesszük m eg a többit, vág: 
elég-e tetszőlegesen sok elem re szednünk valam enny 
és belőlük néhány elv segítségével összerakni a leik 
életnek m ost m ár rendezett m ását, vagy végül az- 
a lélektan egyetlen értelm ező m unkája, hogy az egy 
ségében adott egyszerű eszm életi létet elem eire aprózz 
s az elem ek összeállítása helyett m eg kell elégedni 
annak  em lékével, hogy szétszedés előtt ezek az ele 
m ek felo ldhatlannak látszó egységben voltak?

V agy  talán nem  is szabad egyelőre 
ily alternatívákat kijelölnünk, hanem 
„elfogulatlan“ ténygyüjtésre kell szó 

ritkoznunk, ankéteket kell rendezni, önm egfigyeléseke 
gyűjteni, finom m űszerekkel szám okba foglalható és 
tabellákká összeállítható adatokat felvenni, szorgosar 
figyelni állatainkat, gyerm ekeinket, elm ebetegeinket 
a bűnösöket, a töm eget, a nem zeteket, jegyezni, hal
mozni, rovatolni és várni a pszikológiának m ég el 
nem  jö tt Galilei-jét, aki lángelm éjének egy aktusával, 
talán  egy uj, m indenhová bevilágító tapasztalattal 
vagy törvénnyel renddé, tudománnyá kristályositja ai 
rendetlen halm azt, m elyben m ég sem m i sincsen ai 
m aga helyén? V agy talán nem  is lehet G alileit várni,, 
talán  a pszikológiának a term észettudom ányokétól! 
„különböző“, egészen uj tudom ánytipust kell m eg
terem teni, uj m ódszerrel, uj elvekkel, uj célokkal kell 
dolgoznia s a  m a benne uralkodó fejetlenség talán 
onnan  szárm azik, hogy m indenáron m ás tudom ányok- з 
tói kölcsönzött m ódszerrel akarják  m egalapítani ?„ A zt 
m utatnák-e a lélektani tudom ány folytonos össze- és 
szétverődései, uj m eg uj csoportosulásai és egység- 
telensége, hogy ebben az ism erettartom ányban nem

Egy jövendő lélektan 
lehetőségei.
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lesznek jók, legalább is nem  lesznek jók m indenütt 
a  term észettudom ányokban sikereseknek bizonyult 
m anőverek, hogy itt a valóság uj keresésm ódot akar 
kikényszeríteni az em beri elm étől, olyan újat, m int 
voltak a term észettudom ányok m atem atikailag  formu- 
lázható eredm ényekre vezető kísérleti m ódszerei az 
esetleges m egfigyeléseken alapuló és a köznapi nyel
ven kifejezett spekulációkhoz képest?

Ilyen kérdéseket sugalm az a lélektani tudom ányok 
m ai sokfélesége, fényeinek rendetlen  halm ozódásából 
folyó „válsága“, a m esterek, az iskolák, a m unkások 
összeütközései. H a  a lélektannak, m ely a szellem i élet 

, term észettudom ánya akar lenni, uj tudom ányfajt kell 
m egalakulásával terem tenie, akkor ezt az uj tudom ányt 
tárgya a filozófiával, m ódszerei a term észettudom á
nyokkal tartják  m ajd rokonságban. E tárgy és e m ód
szerek azonban nem  term ettek egym ás szám ára s egy
m áshoz form álódásuk lényeges átalakulásukkal fog 
járni. E  m ódszerek az anyag tudom ányai szám ára 
készültek és az eszm életi élet vizsgálatára eredeti form á
jukban nem  alkalm asak. Es m a körülbelül annyi jogunk 
van egységes lélektan néven nevezni az eszm életről szóló 
vizsgálódásokat, m int lett volna G alilei és Lavoisier előtt 
anyagtannak nevezni az összes term észettudom ányo
kat. A  lélektan  egyelőre igen különböző tárgyú, 
igényű és értékű vizsgálódások halm azának  neve, 
m elynek tudom ánnyá alakulásában  a belső szervező
déssel épp  úgy együtt fognak járni az elágazások, 
m int ahogyan az anyag tannak  nevezhető ism erethal
m az fizika, kém ia, term észetrajz, biológia, paleonto
lógia stb. ágakra bomlott, am int m ódszereivel tárgyai 
is m eghatározódtak .

E  felosztódást m ár a lélektani vizsgálatok m ostani 
terü letének áttekintése is jövendöli. E terület nagy és 
határai bizonytalanok, legalább is vitásak. A lig van



ism eret-tartom ány, mellyel ne volna érintkezése. A  ps: 
hofizika, pszihokém ia és pszihofiziológia dolgozni 
a határterü leteken  s hajlandók m agukat pszikológián.i 
tekinteni. M ásfelöl a szociológiával határos részeke; 
a  töm eglélektan, a néplélektan  területein is folyton 
sak  a villongások. A  társadalom tudom ányok ma. 
elutasítják, m ajd segítségül hívják az eszméleti áll. 
potok tanulm ányozását. A  gondolkodás lélektana észr» 
vétlenül m egy át egy em pirikus logikába s egy lélel 
tani alapú  episztem ológiába. A z introspektiv lélekta 
közvetlenségre törekvő leírásai bizonyos ponton ti 
átöm lenek a lirizmusba, a  szem élyes önvizsgálatba 
egész vonalon összefolynak az „o k k u ltén ak  neve 
zett jelenségek m a m ég kevéssé előrehaladt tanúimé 
nyozásával, a m etapszikológiával.

E határterü leteken  belül, az eszm életi tényekr 
irányuló introspektiv és kisérleti kutatások tartóm é 
nyában  sincsenek sem  tiszta felosztások, sem  módi 
szeres vagy elvi egységesség, sem  összefüggésükben 
átláto tt eredm ények, s az eszm életi tények készült 
tudom ányának  birodalm ában járva, m indenütt az z 
benyom ásunk, m intha légkörében két ellentétes elen 
küzdene a term ékenyítő hatalom ért, a m atem atika 
m int a kisérleti tények kvantitatív  rendelkezésének 
vágya, s a m etafizika, nem  m int elvontságokbó 
konstruáló tudom ányutánzás, hanem  m int a tények 
belső tartalm iságának m inél közvetlenebb és te lje
sebb m egtudására való törekvés.* A m az kiváltképen 
követeli a kisérletezést, de a szám beli összefüggések 
keresése a kisérlet lám pását akaratlanul és sokszor 
öntudatlanul az eszm életi adatok  helyett azoknak 
testi m egnyilatkozásai felé forditja, a tulajdonképeni

* A mindenkori metafizikák e lényeges elemének kidomboritását 
lásd : Bergson, Beüezetés a metafizikába. Modern könyvtár. Fogarasi 
Béla fordítása.
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lélektani tényt hom ályban hagyja s ezzel a  psziko- 
lógia súlypontját a  fiziológia felé viszi. Em ez az ön 
megfigyelés m élyítésével akar a lélektani állapotok 
minél bensőbb m egism erésére jutni, az eszm élet tudo
m ányainak  főforrását, eredm ényeinek legfőbb elbírá
lóját az introspekcióban találja. A  kvantitatív  vagy 
legalább a formális rendért a közvetlenség és hűség 
fokozásával akar kárpótolni, a kényelm es kisérleti 
föltételekért sokoldalúságot, sőt teljességet kínál cse
rébe. Bizonyos terü leteken egyik, m ásutt a m ásik 
irányzat ju t uralom ra, de bárm elyik nyom ja is el a 
m ásikat, m indig érezhető az elnyom ottnak kára, egyen
súlyban pedig belső összeférhetetlenségük m iatt nem  
tudnak  m aradni. Úgy látszik, m intha ahhoz, hogy a 
lélektan tudom ány lehessen, nem  nélkülözhetné az 
elsőt, de ahhoz, hogy a lélek tudom ánya lehessen, 
nem  lehetne el a m ásodik nélkül. Mégis az első 
m indig eltereli tárgyától, a m ásodik m indig kifosztja 
form uláiból. V alószínűleg ez a főoka a lélektani tudo
m ányok sokféleségének, bizonyos m ódszerek gyors 
felv irágzásának és elvirágzásának, bizonyos eredm é
nyek ellentm ondásainak s annak a sokfejüségnek, 
m ely a lélektan alakulóban levő testét legjobban 
jellemzi.

K im eritő képet nem  adhatunk  erről a félig készet 
is rom boló s folyton uj eszközökkel próbálkozó tudo
m ányos tevékenységről, m ert a lélek tannak  annyi 
ága és m estere van, hogy ha valam ennyit emliteni 
akarnék , füzetünk katalógussá válnék. V iszont az 
eddig m ondottakból az is világos, hogy a követ
kezőkben egy m egalakult lélektudom ány alapelem eit 
sem  szabad  keresnünk olyan értelem ben, m int keres
hetjük a M atem atika cimü füzetben a m ennyiségek, 
a  kém iai füzetben a vegyületek tudom ányának  elemeit. 
N em  adhatunk  itt sem  axióm ákat, sem  alaptörvénye
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két, sőt a lapfogalm akat sem, m ert a lélektani tudo
m ányoknak  nincs egységes fogalom rendszere, nincse
nek egyértelm üleg elfogadott alaptörvényei. Mielőtt 
pedig lélektani eredm ények közlésére gondolnánk, 
m eg kell m ondanunk, hogy lélektan helyett lélektani 
tudom ányok vannak, m elyek egym ást igen külön
bözően értékelik, egym ás eredm ényeit kétségbevonják 
s e tudom ányokat legalább is fel kell sorolnunk, 
m ielőtt tarta lm uk elm ondásába fognánk.

E felsorolásban vezető szem pontot kell választanunk 
s ezt a  következő kérdés fogja szolgáltatni: hol 
keressük a lélektan anyagát és mily eszközökkel fér 
hozzá ehhez az anyaghoz a tudom ányos kutatás? 
A  tárgy és a m ódszer kérdése ez, m ely a lélektani 
ku tatások  terén több vitának forrása, m int a többi 
tudom ányokban. Tárgyuk, az eszm életi élet, közvet
lenül rendelkezésünkre áll, egy-egy példányát m in
denki m agával hordja, de a  közvetlenség egyetlen- 
séggel jár, az önm egfigyelés m indig a szubjektív 
ítéletek veszélye felé evez. A  kisérletezést meg az ide
gen eszm életek hozzáférhetetlensége s az a kényszer 
teszi nehézzé, hogy m inden kísérleti ténym egálla- 
p itás analogikus következtetésen nyugszik, mellyel a 
kísérleti alany külső m egnyilatkozásaiból annak 
eszm életi állapotaira m együnk át. A  lélektan term észet- 
tudom ányi igényei (kisérletező kedve, form ulázó haj
lam a, m érései) tehát bizonyos fokig ellentétben álla
nak  e tudom ány filozófiai term észetével, m égis m ód
szerénél fogva az előbbihez, tárgyánál fogva az 
utóbbihoz kell ragaszkodnia.

Ez a belső antagonizm us fogja vezetni áttekin
tésünket. V ázlatos, rövid m egjegyzésekben kell fel
vonultatnunk a lélektani anyagkeresés m ódjait és 
vázlatunk nem  lesz kim eritő; m ert a fiatalság a tudo
m ányban sem  jelent szegénységet, hanem  bőséget és
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rendetlenséget, nem  azt jelenti, hogy nincs p rob lém a 
és eredm ény, hanem  azt, hogy túlságos sok van, 
hogy tisztázatlanok, hogy nehéz őket összefoglalni, 
m ert nem  lehet őket egym ásból bevezetni.

Szerkesztő és elem ző lélektan.

A  sokszorosság első oka abban keresendő, hogy 
m ég arra  nézve sincsen m egegyezés, minő eszm életi 
tény vagy elem  legyen az, m elynek kezdőpontul, k i
indulásul kell szolgálnia a többi tény m egértése céljá
ból, nem  értünk egyet abban, mit tekintsünk az 
eszm életben egyszerűnek, mit összetettnek, m it készen 
elfogadhatónak és mit m agyarázandónak. V ájjon az 
eszm életi életet valam i egyszerűnek gondolt és „érzet“- 
nek nevezett elem  jövés-m enéseiből képzeljük-e össze- 
rako ttnak  és szövevényességét egyszerű elem ek hal
m ozódásának, uj meg uj m inőségeit ezen elem ek 
összeolvadásának  tekintsük-e? Ilyen m agyarázatra 
csáb ítanak  az atom izm usnak és a m echanizm usnak 
a term észettudom ányok terén m ár elért sikerei. V agy 
inkább valam i m inden eszm életiséget burkoltan ta r 
talm azó, bensőleg gazdag, de szétszedetlen lelki- 
állapotot vegyünk-e egyszerűnek, m elyből a lelki 
szövevényesség nem  halm ozódással, hanem  szerte- 
sugárzással születnék ? Ilyen m agyarázatokra indit az 
élet jelenségeinek, a fejlődésnek közvetlen szem lélete. 
A  két alternativa két tudom ányos hajlandóságot jelent, 
m elyek a különböző lélektanokban felváltva nyom ják 
el egym ást. Egyik elvileg elégedett, ha m egalkotta a 
vizsgálandó tény elem ekből épitett u tánzatát, m ásik 
akkor nyugszik meg, ha egyszerű kezdő egészének 
szétbonyolitásában eljutott a vizsgálandó tényt alkotó 
szálakig s igy m eglátta, hogyan ered  e tény az egész
ből. Egyik szerkeszt, m ásik elem ez és alap jában  véve

9



az választja el őket, hogy az egyik m ár eleve külön
álló elem ekből valónak, tehát m ár a term észet által 
m egelem ezettnek hiszi az eszm életi életet s igy az 
em bernek csak ki kell választani a legkisebb téglát, 
m elyből a nagyobbak is összerakhatok, azután  m ár 
csupán  építeni kell. A  m ásik pedig úgy veszi észre, 
hogy az adott eszm életi valóság nem  áll elem ekből, 
hanem  egyszerű s a szövevényességet az em beri 
m egism erés elem ző m unkája viszi bele, a tulajdon- 
képeni kutatás tehát az elem ezésben, vagyis az ele
m ek m egterem tésében rejlik.

A z egyik a 18. és 19. század asszociációs lé lek taná
ban (H um e, J. Mill és J. St. Mill stb.) jut érvényre s 
eredeti és hipotétikus tisztaságában nem  akar egyebet, 
m int érzések és ideák szövevényes társulásaiból érteni 
m eg a lelki életet; az elem zést készen váró elem eket 
szed szét, azaz csak névleg elemez, igazi lélektani 
atom izm us, mely az eszm életet pszihikai atom ok 
találkozóhelyének tekinti és belőlük akar m inden 
belső élm ényt összeállítani.

A  m ásik irányzatot, korántsem  hasonló elvi tiszta
sággal, a skót filozófiai iskola R eid és H am ilton írá
saiban találjuk, mely az asszociációs lélektannal éles 
összeütközésbe került. S aki figyelm esen olvassa ]. St. 
Mill v itairatát H am ilton ellen, az m eglepetve látja, 
hogy a m ai pszikológiák, sokszor m ég az asszociációs 
elm életek is, éppen  azokon a pontokon adnak 
H am iltonnak igazat, m elyeken Mill-lel szem ben elfog
lalt álláspontja akkor a legtarthatatlanabbnak  látszott. 
(Z iehen, Ebbinghaus.)

A  m ai pszikológiákban ez a két tudom ányos haj
landóság m ajd m indig keverve, különböző arányban 
összeolvadtan m utatkozik. Ennek m indenesetre az az 
oka, hogy a kész elem eket feltételező irány kedvezőbb 
kísérleti anyagot ád, az eszm élet egyszerűségét sző
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vevényességgé elem ző felfogás pedig hivebben szá
mol be a belső életről, közvetlenebbül foly annak  
megfigyeléséből. így az asszociacionizm us lassanként 
az idegrendszer m ozgásjátékainak kísérleti tanu lm á
nyozása felé terelődik s m ozdulatlan  eszm élet-atom ok, 
érzetek és ideák helyett a m ozgalm as, változó reflex 
válik a társuló, összerakódó és szétszóródó végső 
elem m é, m elyből m aga az érzéki észrevevés is a la
kul. (Bechterew.) A  m ásik irányzat, m ikor teljes elvi 
tisztasággal és öntudatossággal ju t kifejezésre, egy 
m odern filozófiának válik alkotó gondolatává, mely 
a spekuláció elvontságainak helyébe a valóság közvet
len szem léletét akarja tenni s m unkáját a belső élet 
szem léletén kezdi. (Bergson.) A m azon az utón, a testi 
m egnyilatkozások tanulm ányozása felé hajló lélek tan
ban ism ételten m egjelenik a m atem atikai form ulák 
használatának  rem énye (Pavlov), em ezen az eszméle- 
tiség lényegesen összeférhetetlennek látszik a m ennyi
séggel s a lélektannak kiküszöbölhetetlen m etafizikai 
allűrjei dom borodnak ki. E kétfelé sugárzó keresés 
m egértésére, m elynek szögében terül el az egész 
pszikológia, m eg kell néznünk a különböző területe
ket, m elyeken e két sugár keveréke nyújtja a ku ta tók
nak a világosságot.

Introspektiv és kísérleti lélektan.

A z elvi kettősség, m ely a szerkesztő 
és elem ző m unka váltogatott hang- 
súlyozásából szárm azik s m ely első 

tekintetre alig látszik többet jelenteni, m int azt, hogy 
az eszm életi m egfigyelés adata it kétfélekép lehet tudo
m ánnyá szervezni, m ély an tagonizm ussá feslik a 
ku tatók  kezében. És a lélektani vizsgálatoknak egé-

A hiizvetlensíg és a túr- 
gyiasság ellentéte.



szén speciális term észetét m utatja az, hogy ellen
tétben a fizikával, m elynek sem  tárgyválasztásán, 
sem  kutatásm ódján  nem  m ódosit lényegeset a kérdés, 
hogy m echanikai vagy energetikai hipotézissel élünk-e 
azután, itt a szerkesztő m ódszer a kisérlet felé, az 
elem ző az önm egfigyelés felé visz, a kisérlet kivált
képen  a testi m egnyilatkozások, a megfigyelés pedig 
az eszm életi jelenségek vizsgálatába terel. Ez a szét
tartás a lélek tannak  belső eredetű  tulajdonsága, mely 
abból szárm azik, hogy m inél „objektívabb“, tárgyia- 
sabb akar lenni az eszm élet vizsgálata, annál inkább 
ki van téve annak  a veszélynek, hogy hűségéből 
veszt és viszont m inél hivebb akar lenni a  közvetlen 
m egfigyelés adataihoz, annál közelebb áll hozzá, hogy 
az általánosat az egyénivel, az objektivot a szubjektív
vel összetévessze. Innen a tiszta m ódszerek tévedései, 
innen a különböző arányú m ódszerkeverékek. Innen 
az is, hogy a pszikológusok m ég abban  sem  egyez
nek meg, honnan kell m eriteni az adatokat és mily 
feltételek között szabad valam ely adato t m egállapított 
lélektani ténynek  tekinteni.

A  legterm észetesebb, sőt egyedül lehet 
ségesnek látszó szándék az eszméleti jelen

ségekben keresni a lélektan anyagát. Ez a történetileg 
idősebb felfogás, A risztotelész a lélekről szóló könyve 
óta Locke, Berkeley, Spencer, Bain, Mill ezt vallották, 
D escartes, M alebranche, Leibniz, M aine de Biran ezzel 
éltek. A  m odern lélektan főem berei között is olyanok, 
m int W illiam  Jam es, Richet, Ribot, m int Brentano, 
Z iehen, L ipps ennek a hívei. Term észetes következ
m énye, hogy az önm egfigyelés — introspekció — tudo
m ányos kutatás-m ódszerré em elkedik, m ert eszm életi 
tény közvetlenül csak annak hozzáférhető, aki eszméli. 
A  megfigyelés vonatkozhatik  az éppen végbem ent él
m ényre annak  gyorsan elhangzó perszeüeráció-ja alatt,

Introspekció.
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vagy régen végbem ent eszm életi jelenségek em lékeire, 
m ely esetekben a m egfigyelést a tapasztaltnak  leíró, 
illetve elem ző vagy m agyarázó, illetve rekonstruktiv  
elm ondása követi. Előnye, hogy benyúlhat egészen 
a közvetlenül adottig, sőt kivételes esetekben a köz
vetlenül ado tta t tudva élheti s ez az introspekció 
legintenzivebb foka, a lélektani intuíció. V eszedelm e, 
hogy e közvetlenséggel a pszikológus csak szem é
lyes adataihoz férhet s igy kisértésbe jöhet, hogy 
egyéni vagy típus - sajátságokat általános törvénnyé 
em eljen. Ebből az állandó tévedés-alkalom ból folyó 
elégtelenségek s a  kísérleti m ódszerekkel a  term észet- 
tudom ányokban elért sikerek együttes ha tása  alatt 
indul fejlődésnek a 19. század végén a kisérleii pszikológia.

Kisér[et H a  a lélektan az eszm életi jelenségek tudo-
--------- m ánya, akkor a kisérleli lélektan feladata
eszm életi állapotok együtteseit és egym ásutánjait te rv 
szerűen idézni elő legcélszerűbben arra, hogy tör
vényeiket kiolvashassuk. M inthogy azonban a psziko
lógus önm agán végzett kísérleteinek adata it a problem a 
ism eretéből s a  m egoldás m iném üségének várásából 
szárm azó elfogultság m egham isíthatja, célszerűbb a 
lélektani kisérletet m ás egyéneken végezni, kik a kísér
let célját nem  ismerik. így vizsgálatainak m ezeje 
sokszorozódik, s eredm ényei nem  függnek oly köz
vetlenül egyéni élm ényeitől. A  kísérletező kedv tehát 
eltereli a pszikológiát az önm egfigyeléstől, m ás esz
m életek külső m egnyilatkozásai felé fordítja érdeklő
dését s m inthogy a kisérletezéssel a  term észettudom á
nyokban  összenőtt szám olás és m érés éppen  e külső 
m egnyilatkozásokban találja a  megfelelő anyagot, az 
első kísérleti pszikológusok a lélektannak a fiziológiá
val határos területein fognak m unkához, pszihofiziku- 
sok lesznek.

13



Pszihofizika. A  pszihofizika azt a feladatot tűzi ki, 
hogy kvantitatív  összefüggést állapitson 

meg az inger és az érzet között. K iindulópontja a 
W eber-féle törvény, m ely m ég nem  érzetet, csupán 
ingert mér, s azt állítja, hogy az érzet fokozásához 
szükséges inger-toldalék arányosan nö az ingerrel. 
A z érzetnek itt csak annyi a szerepe, hogy észlelhető 
m inim ális változásával határozza m eg e toldalék nagy
ságát. Későbbi vizsgálatok m ás form ulákat tettek  az 
egyszerű arányosság helyébe s e formulák, ha külön
böző kvantitatív  kifejezéssel is, de m ind azt m ondják, 
hogy minél erősebb az érzetokozó inger, annál „nehe
zebb“, vagyis annál nagyobb ingernövesztésbe kerül 
az érzetet m ég feljebb fokozni, csak a „m inél-annál“ 
m atem atikai form ája változik. A  W eber-törvény tehát 
ingert viszonyít in g erh ez ; Fechner ingert érzethez akar 
viszonyítani, m ennyiségi viszonyt keres közöttük s 
ehhez az érzetet is m érnie kell. A z ingerrel nem  m ér
heti, m ert éppen  ahhoz való viszonyát keresi. É rzetet 
érzettel fog tehát mérni, egységei lesznek a minim ális 
érzetnövekedések növő ingerek hatása  alatt. Ezeket 
a lépcsőzetesen adódó érzetm inim um okat m ennyisé
geknek és hozzá egyenlő m ennyiségeknek posztulálja 
s ké t tetszőleges erejű, de egynem ű érzet különbségét 
egyiktől a m ásikhoz vezető m inim um -lépések szám á
val teszi egyenlővé. E posztu látum  árán az érzetet 
is szám okban fejezi ki és a W eber-féle törvény első 
egyszerű form ájának felhasználásával kap ja a jól 
ism ert logaritm ikus törvényt, mely szerint az ingernek 
geom etriai sor szerint kell növekednie, hogy az érzet 
aritm etikai sor szerint nőjön.

Fechner érzetm érő posztu látum a ellen 
Bergson igen súlyos ellenvetéseket tett 
£s3af‘-jében,* m elyek nem  kap tak  cáfolatot. 

Magyarul Idő és Szabadság címen. Filozófiai Írók Tára.

A pszihofizika 
nehézségei.
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A z ellenvetés gyökere az érzet m érhetőségének, érze
tek m ennyiségi összehasonlitásának tagadásában  s 
annak k im utatásában  rejlik, hogy két nem  azonos 
érzet egyenlőségét, vagy két érzet különbségének 
nagyságát tudom ányosan nem  lehet m egállapítani. 
Ezen elvi jelentőségű ellenvetésen kívül a  kísérletezés 
is nehéz helyzetbe hozta a pszihofizikát. A  törvénynek 
hitt szám beli összefüggésekről kiderült, hogy egyé
nenként s az egyének érzelmi állapotai szerint vál
toznak, hogy épségben tartásukhoz fáradság- és 
kim erülés-törvényeket kell keresni (Delboeuf, Mosso, 
A m eline), hogy az érzetek „erőssége“ m ellett m ás 
„nagyságok“ hozzákeveredését és zavaró hatásá t is 
tekintetbe kell venni (G. E. M üller), hogy végül az 
érzetet nem  szabad egyszerű állapotnak tekinteni, 
m ert m ihelyt eszm életi ténnyé válik, m ár ezzel szö
vevényesül (V an  Biervliet), hogy a kísérletek alkal
m ával ítéletekkel van keverve és tőlük elválasztha
tatlan (Foucault) s igy a tiszta érzet puszta  fikció a 
valóságos érzetnek pedig lehetetlen m érőszám ol 
tulajdonitani.

A  pszihofizika az érzetek erősségét m érte. 
A  pszihometria az eszm életi állapotok tar

tamát méri. A lap tényét a reakció-kisérlet szolgáltatja. 
Ez a kisérlet annak  m eghatározására való, hogy 
m ennyi idő telik el az adott inger fellépése és a 
reákövetkező mozgás-válasz között. E redetileg az 
asztronóm iai m egfigyelések pontosítására szolgált; 
a  bolygó átvonulásának pillanata ugyanis nem  
az, am it a megfigyelő feljegyez, hanem  annál e m eg
figyelő reakció-idejével kevesebb. M ikor a reakció- 
kisérlet adata it önm agukért kezdik tanulm ányozni 
(Exner), akkor alakul a pszihom etria. M ár H elm holtz 
használta  e kisérletet az idegingerlés terjedési sebes
ségének m eghatározására és D onders tette át először

Pszihometria
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szorosabb értelem ben vett lélektani területre. A  kísér
lethez két m űszer kell, egy érzékeny kronoszkóp és 
egy prezentáló készülék. A z inger m egjelenése (pl. 
Írott szó, rajz, színes kártya, stb.) a prezentáló készü
lékkel kapcsolatos áram ot zárja, ez az áram  m űkö
désbe hozza a kronoszkópot, a  reagáló m ozgás (pl. 
a m utatóujj felem elése egy gombról, m ely az áram ot 
zárva tarto tta ,) az áram ot m egszakítja s ezzel a 
kronoszkópot m egállítja, m ely tehát éppen az inger- 
és m ozgás-válasz között letelt időt m érte meg. A  
reakció-időt a H ipp-féle kronoszkóp ezredm ásod- 
percekben (a=  m p.), az Arsonval-féle pedig század
m ásodpercekben adja. E lőre tudott benyom ásra adott 
s előre m eghatározott m ozgás-válasz reakció-ideje 
átlag 150 A  pszihom etria fe ladatának  tekinti m eg
állapítani a reakció-idő összefüggéseit a m egszokással, 
elfáradással, ingererősséggel, orvosszerek hatásával, a 
kitűzött reakció-feladat m inem üségével stb. K iterjesz
kedik a percepció-idő, appercepció-idő, választás-idő, 
asszociációk, logikai folyam atok stb. idejének m érésére.

Pszihofiziológia. E kísérleti vizsgálatok harm adik  ága a 
pszihofiziológia vagy egy lépéssel tovább 

a fiziológiai pszikológia. Célja az eszm életi jelenségek 
és az idegrendszer s általában az egész szervezet 
m űködése között összefüggéseket állapitani meg. 
A lkalm as készülékek segítségével (syphygm ograph, 
p lethysm ograph, algesim eter, stb.) tanulm ányozzák 
az eszm életi állapotoknak és tevékenységeknek 
pl. figyelem, szellemi m unka stb. hatását, a lélek- 
zésre, az érverésre, a vérkeringésre, a  szívm űködésre, a 
kiválasztó-szervek, m irigyek m űködésére, táplálékok 
felvételére, feldolgozására és leadására. (Mosso, 
Sergi, Sario, M ac Dougall, F loum oy, L ehm ann stb.). 
A  kísérletek  eddigi általános eredm énye az, hogy az
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eszm életi állapotok hullám zásainak m egvan a m aga 
visszaverődése a szervezet m inden m űködésében s e 
m űködések gyakran az eszm életre is v isszahatnak, 
azonban  általános kvantitatív  törvénybe az egyéni 
különbségek rendkívüli nagysága m iatt egyelőre nem  
foglalhatók.

Néhány pszihofizio- 
lógiai eredmény.

M egem lítünk egy-két speciálisabb 
eredm ényt. A  szellem i m unka kez
detben gyorsítja a sz ív v e ré s t; ha 

hosszadalm as, akkor lassítja m ind a szívverést, m ind 
a hajszáledényekben való vérkeringést. A  vérnyom ást 
a  szellemi m unka 20 mm.-rel, a testi m unka30 mm.- 
rel emeli. Fejszám olás ala tt a lélekzés felületesebbé 
válik (Binet, H enri), a szem izm ok fáradnak, a pupilla 
tágul, a szem lencse laposodik, a szem tengelyek diver
gálnak (H einrich). A z ujjak is fáradnak  (M. D ougall), 
a kézizm ok kezdődő m ozgásokat végeznek, m elyek 
m egfelelnek a szellemi m unka anyagául szolgáló 
form áknak, esetleg írásjegyeknek (Bechterew). A z agy 
kitágul, a fej egész térfogata kisebbedik a szellemi 
m unkában  (M osso). De nem csak a szellemi m unka hat 
ki az organizm usra, hanem  az organizm us változásai is 
v isszahatnak  a szellemi m unkára. A  testi fáradság 
m egrontja a reákövetkezö szellemi m unkát (Bethm ann), 
a pubertás korában m indkét nem nél, m enstruációk 
alatt a nőknél lassúbbak a szellemi élet reakciói 
(W oicehovsky). A  m unka és p ihenés célszerű válto 
gatására  vonatkozó érdekes eredm ény, hogy a 
szám olás közben félóránként tarto tt 5 perces szünetek 
jav ítják  a további m unkát, 10 perces szünetek m ár 
kevesebb javulást okoznak és 20 percen felüli szünet 
m ár gyengiti a m unkát az ú jabb alkalm azkodás nehéz
ségei m iatt.

V eraguth , Young és m ások összefüggést találtak  
bizonyos érzelm i állapotok s a bőrfelület elektrom os
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vezetőképessége, illetve a bőr statikus potenciál
változásai között (A. Gregor, W . R adecki, E. A bra- 
m owski). E  psziho-elektrom os tények nem csak a 
bőrfelületen, hanem  a m irigy-kiválasztásokban is jelent
keznek. M ás kutatók szorosan a szellemi élet és az 
agy a lkatának  összefüggéseit keresik, lokalizálni pró
bálják az egyes eszm életi tevékenységeket, keresik 
az intenziv szellemi élet fiziológiai megfelelőjét. 
G iard  a neuron-nyulványokat körülvevő viaszszerü 
anyagnak  a m yélin-nek gazdagságával hozza össze
függésbe az erős, kitartó és kiváló szellemi m unkára 
való képességet. Berger vakon tarto tt és felnőtt 
m acskák agyát boncolja s a pszihooptikai centrum ot 
visszafejlődve, a Nissl-féle granulációkat a szokottnál 
csekélyebb m ennyiségben ta lá lja ; Toropoff az agy 
occipitális részének fokozatos k ioperálása u tán  találja, 
hogy előbb a form ák, azu tán  a m ozgások, azután a 
m egvilágitások észrevevésére válik az állat képtelenné.

A z általános problém a azonban m indig u g y a n a z : 
mily m egfelelések találhatók az eszméleti jelenségek 
s a  fiziológiai jelenségek között?

M ind a pszihofizikában, mind a 
pszihom etriában, m ind a pszihofizío- 

lógiában nagy kiterjedésű és sok kötetet megtöltő 
szorgos m unkásságot fejtett ki W undt és lipcsei 
iskolája. Célja volt a lapanyagot gyűjteni egy m ajdan 
m egalakítandó pszikológiához. A z érzetből akart k i
indulni. De egészen m ásként, m int az angol assziocia- 
cionisták s u tánuk  a francia ideológok. Neki az érzet 
nem  egyszerű eszm életi adat, m elyet úgy ahogy van, 
el kell fogadnunk, hogy belőle a belső életet felépít
sük ; neki az érzel kísérleti objektum , szövevényes 
m egnézni való, m elynek vizsgálni kell a feltételeit, 
lefolyását, következm ényeit, m elynek m eg kell írni a 
term észetrajzát, a tudom ányát. A z anyagi és eszm életi

A lipcsei iskola.
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világ érintkezőpontja, m elyben e két tartom ány össze
rendelt elem eit m eg kell találni s m elynek finom 
gépezetét részletesen szét kell szedni, hogy m egért
hessük. A  lipcsei laboratórium ban m egm érnek rajta 
m indent, am it csak m érhetőnek talá lnak  : intenzitását, 
kvalitásait, küszöbét, felső határát, felfogás-mezejét, 
különböző tulajdonság-sorozataiból m egállapított „di
m enzióit“ stb. stb. és kísérletet kisérletre halm ozva 
m ennek a részletek részleteibe s a m érnivalók fino
m ításával m ind közelebb vélnek férkőzni a lélektan 
alapjaihoz.

U gyanez a felaprózás a reakcióidők m érésében. A  
150°-nyi teljes reakcióidő m ég öt részre oszlik, m ely
nek egyes részeit is m eg kell határozni. A  kísér
let kiterjeszkedik összetettebb lelki tények idejének 
m érésére is. így készül W undtnál a m ajdani lélek
tan első fejezete a Philosophische Studien óriási 
anyaghalm azából. Irányzata, m ódszerei nem  egy ke
m ény kritikában részesültek s az utolsó évtized pszi- 
kológiája igen sok eredm ényének értékét kétségbe
vonja.

Ezekben az irányokban a hangsúly, 
ha nem  is kizárólagosan, legalább is 
túlnyom óan a kísérletek fiziológiai, 

m érhető o ldalára esik. M indenütt az a cél, hogy m ű
szerrel felvehető tények m űszerrel felvehető eredm é
nyeket ad janak  eszm életi áttételen keresztül. Szám 
adatok  gyűlnek fel, azok aritm etikai közepét vagy 
középső értékét tabellákba foglalják s a  tabellákból 
igyekeznek num erikus törvényszerűséget kiolvasni. 
A  pontosság vágya s az alany eszm életi állapotai
nak kevésbevevése a kísérleti szem élyt zárt fülkékbe 
szigeteli, ahonnan csak áram szakitó  vagy csengető 
vagy m ás jeladó gom bok révén közlekedik a kísér
letezővel, aki nem  érdeklődik a lanyának  szem élyes

E kísérletek anti- 
inltospeküv vonása.
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benyom ásai iránt. Hol vagyunk a belső világát el* 
m erülten szem lélő pszikológustól, itt az elektrom os 
telepek, kronoszkópok s határtalanul kom plikálódó és 
finom odó m űszerek között? H a  am az volt a lélek
tan, szabad-e m ég ezt is igy neveznünk s ha ennek 
kell adnunk e nevet, van-e jogunk am azt is ugyan
ezen a néven em legetni ? H a a kísérlet a fiziológia 
felé viszi az eszm életre kiváncsi kutatót, lehet-e akkor 
kísérleti pszikológia? S ha az önmegfigyelés veszélybe 
hozza a vizsgálódás objektivitását, lehet-e akkor a 
lélektanból tudom ány?

Kísérlet és introspekció egyesítése.
A  francia iskola.

A  m aga teljes tisztaságában a lkalm a
zott introspekció a pszikológust saját 
belső életének v izsgálatára korlátozza, a 

term észettudom ányok m űszertárából m ásolt és szám 
adatokat kereső kisérletezés pedig a lelkiéletre 
kiváncsi tudósi az idegélel tanulm ányozása felé tereli. 
A z introspekció m egm utatja ugyan az eszm életiséget, 
de csak egy em berét. A  kísérlet eredm énye általáno
sabb ugyan, de a belső élet közvetlenségéről hallgat. 
E  két m ódszer tehát széttolja és két egészen elkülö
nített táborra osztja a kutatókat.

A kadnak  azonban pszikológusok, akik e két m ód
szer m erev elválasztását, m egokolatlannak tartják  és 
m egpróbálják egyesiteni őket. Binet a  kisérleti lélek
tan nevében  szót emel az eszm életi tények kizárása 
és a m indjobban kom plikálódó m űszerekbe vetett 
bizalom  ellen. H angsúlyozza s egyben példát is ad  
rá, hogy a k ísérletezőnek gondosan szám ot kell 
vetnie alanya önm egfigyeléseivel. H isz végre is a

Kikérdező
módszer.
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beszéd révén szellem ileg közlekedni tudó lények 
vagyunk, m iért zárjuk ki e közlekedésm ód használa
tát éppen a m inden m ás m ódon hozzáférhetetlen 
belső élet tudom ányából? M iért ne vehetné tudo
m ásul s m ért ne használhatná fel a  pszikológus 
saját introspekciói m ellett alanyának  önm egfigyeléseit 
is ? A djon neki egyszerű feladatokat, Írasson vele 
szósorokat, kérdezze ki a leirt szók asszociatív e rede
tét, em lékeztesse rájuk bizonyos idő elteltével. P ró 
bálja ki szellem es kísérletekkel érzékleteinek pontos
ságát, figyelmét, okoskodásait, elvonásbeli tevékeny
ségét, akarati m űködéseit, igy m indenesetre gazdagabb 
lélektani anyaghoz jut, mint az, m elyet puszta  jel- 

’ adások  használatával szerezhet. A  m űszerek odáig 
egyszerűsödnek, hogy rendesen elég egy tizedm ásod- 
perces időm érő a kísérletezőnél, pap ir és ceruza 
az alanynál, és az értelem ről szóló rendkívül szelle
m es kisérleti tanulm ányban, m elynek alanyai a tizen- 
négyéves M argit és a tizenhárom éves A rm ande, a 
szerző leányai, uj lélektani kísérletezést látunk kibon
takozni, hol a kisérleti m ódszer az alany önm egfigyelé
seinek felhasználásával egy lépéssel közelebb jut a 
belső élet m egism eréséhez.

Binet ilyen feladatokat ád leányainak : írjunk le
hetőleg gyorsan 20 tetszőleges szót. A  szók leírását 
kikérdezés követi, am elyben az alany beszám ol róla 
— am ennyiben erre képes — , mily összefüggések 
ju tta tták  eszébe a leirt szavakat. A  feleletekből egyéni-, 
illeive tipuskülönbségek dom borodnak ki. M argit sza
vai nagyrészt konkrétek, a környező tárgyakból, való
ságos — rendesen nem  régi — esem ények em lékeiből 
kerülnek ki. A rm ande szavai között sok az elvont 
szó, sok a képzeleti m unka, m eseolvasások, régi 
em lékek eredm énye. H asonló a viselkedésük m ás 
feladatok m eg o ld ása : például m egkezdett m ondatok
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tetszőleges befejezése, adott képhez fűzendő m ese 
vagy leírás stb. esetében is. A z egyéni eszm élet sa já t
ságainak kikém lelésére szolgáló kisérleti feladatok egész 
rendszerét ad ja  ez a könyv s a két leánykában ké t igen 
különböző szellem i típusnak — M argitban a m eg
figyelő (observateur) és A rm andeban  a képzelő 
(im aginatif) típusnak m egvalósulását látjuk.

E nnek a m ódszernek term észetes 
velejárója az, hogy egy alannyalStatisztikai módszer.

hosszasabban és behatóbban kell foglalkoznia, hisz 
éppen az egyéni adatok  minél % teljesebb kihasználá
sában  van  a főereje. A z ily speciálisan feldolgozott 
egyének adata inak  általánosabb szem pontból vett 
m egítélésére valók az úgynevezett töm egkisérletek, 
iskolai kísérletek. Binet társaival és tanítványaival sok 
osztálykisérletet végez gyerm ekeken az em lékezet, a 
figyelem, a szuggesztibilitás tanulm ányozására. K érdő
iveket küld szét, ankéteket rendez (például a fejszá
m olók és sakkjátszók lélektanából), szóval m inden for
m ájában használja egyénvizsgáló m ódszerének kiegészí
tőjét : a statisztikai módszert. E  m ódszer vagy azonos fel
adatsorozatnak  egész egyéncsoporttal való elvégezte
tésében  áll s ekkor kevés szerep jut az alanyok 
introspekciójának, m ert szellemi m űködéseikről a fel
ada t (például szám ítások, hibás szövegek olvastatásai, 
rajzok nagyságának  m egítélése, képek  leirása em lé
kezetből) elvégzésének m ódja szám ol be. A  feladat 
elkészítését azonban kikérdezés követheti, am elyben 
m inden egyén elm ondja benyom ásait, vagy tervszerűen 
fogalm azott kérdésekre válaszol. Ilyen kérdés-soroza
tokat kérdőiveken is küldenek szét s a  beérkezett 
válaszokat osztályozzák, értelm ezik és feldolgozzák. 
E nnek a m ódszernek csak a válaszok nagy szám a 
ad ja  az erejét, m ert ism eretlen alany ellenőrizetlen 
introspekcióit tartalm azzák s ezenfelül a kérdéseknek
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m ég leggondosabb m egfogalm azása is rejthet m agában 
szuggesztiót, am elynek a válaszolók többé-kevésbé 
alávetik  m agukat.

T eh á t ism ét m ódszerbeli kettősség. 
M ind az egyénvizsgáló, m ind a sta
tisztikai m ódszer talál külön párto 

lókra is. A z elsőnek szim ptom atikus m egnyilatko
zása Toulouse, Vaschide és Piéronh könyve, am ely 
a lélek tanra egyetlen feladatul rója, hogy pontos 
egy én felvételeket készítsen s az iskolai vizsgálatok 
felületes eszközeinél jobb itélöm értéket adjon az em 
berek értékelésére. M egpróbálják a lélektani em ber
vizsgálatnak pontos technikáját adni, a szellemi fej
lettség m érföldköveit jelző próbafeladatokat sorakoz
tatnak, am elyeknek célja az egyének pszikológiai 
rangsorozása. (Binet gyerm ek-kritérium ai 3— 13. évig.) 
Ez az irányzat nálunk differenciál-pszikológia néven 
(W . Stern) főleg a G yerm ektanulm ányi T ársaság  
m űködése révén ism eretes. A  statisztikai m ódszerek 
az am erikai pszikológusoknál találnak hathatós párto 
lásra. A  legérdekesebb és leggazdagabb ankétek  egyike 
az, am elyet S tanley  H all, az első lélektani laborató
rium  vezetője A m erikában, rendezett az érzelm ekről.

A  würzburgi iskola.

A  kisérlet és introspekció egyesitett 
m ódszere m ás célokkal és m ás ered

m ényekkel valósul m eg K ülpe würzburgi iskolájának 
„kikérdező kisérleteiben“ (A usfrage-E xperim ente). 
A  reakciókisérletet dolgozzák itt fel, kiszélesítve annak  
m ezejét az eszm életi élet m agasabbrendü tevékeny
ségei, a gondolkozás és az akarás felé. A z adott 
érzéki benyom ásra adandó előre m eghatározott m oz
g á s tó l 'k e z d v e  (A ch) egészen az adott tudom ányos

Az iskola módszere.

A lélektan 
mint egy én felvét el.
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vagy filozófiai kérdésre való gondolkodó válaszolásig 
(Bühler) m inden fokon tanulm ányozás alá kerül a 
kísérleti alany reakciója s m inden egyes ily választ 
kikérdezés követ, m elyben az alanynak  az élm ény 
perszeverációját kihasználva, részletesen be kell szá
m olnia arról, hogy m it élt át a kérdés várása, a  fel
fogása és a válaszolás alatt. A  kisérleti alanyok m aguk 
is pszikológusok, önm egfigyelésben gyakorlott em be
rek, in trospekció-adataik  tehát rendesen finom ak és 
gazdagok s az igy felgyűlt anyag m egm utatja  a gon
dolkodás, az akarás asszociációs m agyarázatának  elég
telenségét, uj problém ákat téve honossá a pszikoló- 
giában, a szövegtelen eszm éled állapotok s a szón- 
és képentuli, ábrázolatlan gondolat problém áját. (M arbe, 
az iskola m ostani vezetője, W att, M esser.)

V ázoljuk például Bühler kísérleteit. 
A  problém a ez: m it élünk át, m ialatt

Bühler kísérletei.

gondolkozunk. Bühler oly tárgyra irányitja alanyai 
figyelm ét (alanyai pszikológusok, m int K ülpe és Dürr), 
m elyek iránt azok valóságosan érdeklődnek, azután 
kikérdezi, m it éltek át e tárgyak m egértése s a  rájuk 
vonatkozó kérdésekre történő válaszolás alatt. H árom 
féle kérdést intéz alanyaihoz: „Igaz-e az, am it m ond
tam ?“ „Erti-e ön azt, am it m ondtam ?“ „Ismeri-e ön 
ezt a gondolato t?“ A z alany igennel vagy nem m el 
válaszol s azután  elm ondja, m ilyen eszm éled élm é
nyeken át jutott el a  válaszolásig.

Ezek a kisérletek két dolgot vá lasztanak  szét a 
gondolkozás tényében: az elképzelést (V orstellen, R e
presentation) és m agát a m inden képzeleti elem től 
m ent tudatosságot, a gondolatot. A  sem  szókkal, sem  
képekkel nem  tám ogatott, a fel nem  öltöztetett, am orf 
gondolatot m utatják  a szellemi tevékenység lényeges, 
vivő, lendítő elem ének. A  belső és külső beszéd, a 
szavakbaöntés arravaló, hogy egym ással és m agunk-
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kai m egértessük m agunkat, a gondolat k ialakulása 
m ég form ulázatlan  elem ek összehatásából történik. 
E nnek az am orf gondolatnak értelm ezése, leírása, 
főbb típusainak m eghatározása a kísérleti anyag fel
do lgozásának további feladata.

E  tipusokból egynéhány. Szabdlytudat. Ilyen sza
vakba önthető, de form ulázatlanul m egjelenő ta rta 
lom : „Ah, tudom  m ár, hogyan szokás az ilyenfajta 
p roblém ákat m egoldani, igen, m ár értem .“ — Viszony - 
tudat. A z alany érzi, hogy a kisérleti m ondat logikai 
szerkezetét kim ondatlanul tudja, hogy form ája egy 
„vagy-vagy“ egy „ebből folyőlag“ stb. kapcsolás. — 
Intenció. A z előzőnek speciális esete. Például együttes, 
form ulázatlan benyom ásom  K ant filozófiájáról. ígéret- 
képen, lehetőség form ájában m inden róla elm ondható 
tudásom at tartalm azza, de sem m i sincs benne formu- 
lázva, sőt ábrázolva sem.

A  m ódszer értékét kétségbevonják. 
W undt hevesen kikel ellene és látszó

lagos k ísérletnek (Scheinexperim ent) m ondja az alany 
in trospekcióját ily m ódon kihasználó kísérletet. Nem  
szabad  kísérletnek nevezni — úgym ond — olyan jelen
ségek előidézését, m elyeknek a kísérletező nem  láthatja  
a kezdetét, nem  követheti a m enetét, nem  valósíthatja 
m eg ism étlődését s nem  okozhat benne tetszőleges 
változásokat.

A  w ürzburgi iskola kísérleteit azonban csak akkor 
lehet ezekkel a tökéletlenségekkel vádolni, ha nem  
fogadjuk el, hogy az alany elbeszélése m egbizhatóan 
értesítheti a kísérletezőt az általa előállított eszm életi 
állapotokról.

H a a beszédet érvényes közlekedési esz
köznek tekintjük, akkor a kísérletező tudhatja 
a folyam at kezdetét, követheti lefolyását, 

előidézheti ism étlődését és okozhat benne változáso-

A módszer 
értéke.

A módszer kritikái.
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kát, m ert m inderről a szók közvetítése révén értesül. 
Igaz, hogy csak közvetve, jelek által értesül s m agát 
az eszm éled folyam atot közvetlenül nem  követheti. 
A zonban  az ily közvetlenül nem  követhető állapo
toknak ism eretes jelek nyom án való tudom ásulvétele 
a  term észettudom ány m inden ágában elfogadott k i
segítő eszköz s az eszm éled jelenségek esetében még 
m egvan az a tám aszték  is, hogy a pszikológus m agát 
a  kísérleti problém át saját előleges közvetlen intro- 
spekciójából m eriti s az alany önm egfigyelései alapján  
a tőle m egtudott eszm életi állapotokat utána-intro- 
spiciálhatja. E  problém aadó előleges és ez értelm ező 
utólagos közvetlen introspekció az alanytól kapott 
közvetett introsprekcióba is életet önt és közelebb 
hozza annak  tarta lm át a kísérletezőhöz, m int puszta 
jel-áttevések és fogalmi értelm ezések tehetnék, m e
lyekkel a  term észettudom ányokban m egelégszünk.

M ás oldalról az eredm ények védik a k ísér
letezés e nehéz és sok óvatosságot igénylő módját. 
A z alany nem  ism eri reakcióinak m érő-szám ait s 
ezeknek a szám oknak növése vagy csökkenése mégis 
pontosan m egfelel a bem ondott introspektiv adatok 
szövevényességének vagy többé-kevésbé fáradságos 
voltának. A z izom m űködésére figyelő egyén (musz- 
kuláris tipus) m ozgás-válasza gyorsabb, m int a szen- 
zoriálisan beállított, t. i. a hivó benyom ásra figyelő 
em beré. M indkettőnél rövidebb azé, aki a gyors 
reagálásra  összpontositja figyelmét. A  zavaró ha tá 
sokkal kevert reakciók hosszabbak, a váratlanul 
beálló szórakozottság, a felism erés tudatos konstatá- 
lása, a választás, m ind hosszabbítja a reakció-időt. 
V égül az adatok  objektiv értékének igazolására szol
gálnak  a különböző és egym ásról nem  tudó alanyok 
introspekcióinak m egegyezései is.

A  m ódszer nehézségei azonban tagadhatatlanok.
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Érzékeny m űszer ez, m ely rendkívül finom adatokat ad, 
de könnyen rom lik és igen sok körültekintést kíván 
a kezelése. A m ilyen m esszem enők lehetnek ered
m ényei avato tt kezekben, oly vaskos tévedésekre 
vihet a járatlan , gondatlan, vagy elfogult kutató  
kezében. A z önm egfigyelés adatainak  tisztázása, a 
kérdések elterelő szuggesztióinak, a kapo tt válaszok 
hibás értelm ezésének elkerülése m egannyi nagyon 
kényes feladat s a m ódszer sikere a legnagyobb 
tudom ányos becsületességet és tudós-m orált követel 
m ind az alanytól, m ind a kisérletezőtől. V égérvényes 
m egállapitásokra egym agában nem  elegendő.

Pezihopatológiai m ódszerek.

A  kikérdező m ódszernek ezen elvi bevallottsággal 
való alkalm azása ellen tám adó k r itik á k ^  azonban 
nem  akadályozzák  meg, hogy alap jában  véve 
változatlanul tovább ne szerepeljen oly területeken, 
hol kevésbé szisztem atikusan alkalm azott form ái 
m ár régen m űködésben vannak  s ahol a  m egism erés 
sürgető volta nem  engedi m eg a  túlságos m ódszer
beli aggályoskodást. A z elm ebetegek eszm életi zava
rait m indig kikérdezéssel tud ta  m eg a pszikológus 
és m ódszeresen tervszerű kikérdezést kellett alkal
m aznia, csak a válaszok értelm ezésében volt még 
több eshetőség a tévedésre, m ég több szükség az 
óvatosságra.

A  lélektani tudom ányok fejlődésében 
igen nagy szerep ju t a patológiának. 
Ennek az az oka, hogy a norm ális 

eszm életben az összes tényezők egyensúlyozott össze- 
m üködése folytán nem  lehet a vizsgálandó elem et 
vagy tevékenységet a  többitől radikálisan  elszigetelni 
s a pszikológus körülbelül úgy áll az egészséges

A p>~ihopatológia 
fontossága.
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lélek előtt, m int a histológus állana a növényi vagy 
állati test előtt, m elynek m űködését csak élő szöve
vényességében nézhetné és nem  gyakorolhatna rajta 
viviszekciót. A  betegség ilyen viviszekciót végez az 
eszm életen, nem  csupán félretcl, hanem  kihasit belőle 
valam it, túloz vagy lefokoz benne egy-egy tevékeny
séget, m eglevő összefüggéseket m egszüntet, együtt
m űködő elem eket szétválaszt s ezzel a lélektani 
k isérletezésbe is beviszi a term észettudom ányi kisérlet 
leghasznosabb fegyverét, az elszigetelést. A z elm e
beteg, aki elvesztette em lékezetét, akinek m unka- 
képtelenné vált az akarata, aki hallucinál, aki 
szom nam bula, stb., az önként adja m egzavart tevé
kenységének v izsgálatára a szükséges kísérleti fel
tételeket s az elm egyógyászati klinikák ebből a 
szem pontból nézve igazi lélektani laboratórium ok, 
m elyekben a term észet m aga állította fel a problé
m ák at és ad ta  m eg a k ísérletezésre használható  
tudom ányos anyagot (Ribot).

A  ierm észetad ta  kedvezőbb kisérleti 
anyagért azonban  itt a kikérdezés nehéz
ségeivel fizet a pszikológus. A z egyszerű 

laboratórium i kikérdezés legtöbbször nem  használható, 
a m egzavart eszm életek m agukról ado tt tanúbizony
ságai nem  m indig szavahihetők s autentikus válaszok 
egyszerű tudom ányos értékelése helyett itt hosszas és 
váratlan  beszélgetéseknek szintétikus képéből, a beteg 
szavainak, gesztusainak, kifejező m ozgásainak együttes 
m egítéléséből s m indezeknek a róla felvett fiziológiai 
adatokkal történő szem besítéséből kell az igazán 
végbem ent eszm életi állapotok m egism erésének k iala
kulnia. Ehhez járul az, hogy a beteg ritkán ismeri 
összes eszm életi { zavarait, elfelejtette azok eredetét, 
„önkívületben“ éli át m egnyilatkozásaikat és csak 
egészen sajátságos létektani feltételek között tud róluk

A kikérdezés 
nehézségei.
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A hipnotizmus mint 
lélektani módszer.

beszám olni (pl. h isztériások a hipnotikus állapotok 
valam ely fokán).

Charcot, m ajd Richet, P ierre Janet 
és m ég sokan a kikérdezés" gyakran 
leküzdhetetlen nehézségeivel szem 

ben a hipnotikus állapotban láiták  a betegesen szűk 
em lékezet kiterjesztésének eszközét, m ely az alany 
belső életének és m últjának m egism erésére olykor 
elkerülhetetlenül szükséges és kedvező feltételeket ad 
m ind a beteg m egism erésére, m ind a betegségébe 

való beavatkozásra. Janet rendkívül 
tanulságos lélektani fogalom alkotásokraJanet vizsgálatai.

és elem zésekre vezető hires gyógyításai, m elyekben 
e hipnotikus állapotig tágítható kérdező m ódszernek 
m indenütt jelentékeny volt a szerepe, egészen uj lélek
tannak  vetették  m eg alapját. A  hisztérikus szem élyi
ségfelbom lások (m elyeket a  szépirodalom  is észre
vett) bepillantást nyújtanak  lelki életünk eszm életlen 
rétegeinek szerkezetébe, a pszikaszténikus cselekvés* 
képtelenségek  (klasszikus példájuk H am let) pedig 
akaratunk  gépezetének m egértésében segítenek.

Ezek a vizsgálatok sohasem  irányulnak a lelki 
életből m esterségesen kim etszett és elszegényített ele
m ekre, hanem  m indig az eszm élet egészének m aga
tartására, irányzatára, a beteg elm e term észetadta 
szakadásainak , k ihagyásainak  a belső élet egészében 
adott visszahatásaira s az itt uralkodó dinam ikus 
hatásokat igyekeznek kikém lelni. (Például a rögeszm ék 
szerepe a hisztériában és a pszikaszténiában.) M indig 
a lelki világ teljességének hullám zásait m utatják  s e 
m ozgalm akat terem tő alaphajlandóságokkal m agya
ráznak. Beteg egyének hü leírásával kezdődnek s az 
egészséges lélek főjelenségeinek m egvilágitásáig ju tnak 
egy előbb m agyarázó, azután  összehasonlító, m ajd 
lefokozó elem zés utján. A z eszm életet nem  ossze-
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keresett és viszonyaik segítségével összeépített elem ek 
rendszerének, hanem  egym ást segitő vagy egym ással 
ütköző tevékenységek mozgó egyensúlyának m utatják. 
A  lélektannak uj felfogása, uj tudom ányos beosztása, 
uj m agyarázatform ái kerülnek ki belőlük, m elyek 
m ás oldalon m ás m ódszerekkel’elért eredm ényekben 
is igazolásra lelnek.

E nnek  az irányzatnak egyik m a igen virágzó és 
nálunk is nagyon ism eretes kiágazása a Freud-féle 
iskola, m elynek eredm ényei, bizonyos túlzásoktól el
tekintve, C harcot és főleg Janet eredm ényeit tám o
gatják  és megerősítik.

A z állandó klinikai m egfigyeléssel össze
kapcsolt kikérdezés tehát bizonyos, az 
egészséges egyén lélektanára nézve igen 

szuggesztiv elm ebajokban, éppen  az eszm életi egyen
súly m egingottsága folytán beljebb tud  hatolni a lelki 
élet m egfigyelésébe, m int norm ális esetekben. A  zava
raikra  eszm élő pszikaszténikusoknál használt rábeszélő 
kikérdezéstől kezdve a főleg hisztérikusoknál alkal
m azható hipnózisig s ezen át a  beteg álm ainak  és 
velük összefolyó szom nam bulikus állapotainak  m eg
figyeléséig a kikérdezés m ind beljebb hatol az eszm é
letbe s annak  oly rétegeit is m egnyilatkozásra birja 
(például érzéketlen kéz autom atikus Írása révén), 
m elyek a m indennapi élet problém áiban elm erült és 
k ifáradt eszm életnek elérhetetlenek. Ezek a k ikérde
zések több és egész m ás term észetű körültekintést 
k ívánnak  a kísérletezőtől, m int például Binet vagy a 
w ürtzburgiak kikérdezései. A z összes lehetséges ellen
őrzéseken kivül nem  csupán éleslátásra, hanem  a beteg 
állapotait egészükben u tána élő m egértésre van itt 
szükség, ami egész m ás egyéni kvalitásokat kivan, 
m int az egyszerűen m inden szuggesztiót kerülő kér
dések összegyűjtése s az egészséges eszm élet vála-

A kikérdezés 
hatásköre.
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Metapszikológia

szarnak elfogulatlan értelm ezése. E redm énye is más. 
A  norm ális szellemi m űködések leiró konstatálása  helyett 
azoknak belső gépezetéig, sőt etiológiájáig vezet. A  
pszikopatológia tehát nem  csupán elm egyógyászati 
jelentőségű, hanem  em ellett egyszersm ind a norm ális 
lélek tudom ányának  egyik legfontosabb, legterm éke
nyebb s m indenesetre m ellőzhetetlen fejezete. A z 
összes lehetséges kísérleti és megfigyelő m ódszere
ket használja, innen rendkívüli e redm énygazdagsága ; 
elem zéseinek igazolására pedig döntő érvényű esz
köze van, az elem zésen alapuló gyógyítás sikere s 
innen bizonyos eredm ényeinek biztossága és fontossága.

Ö sszefüggésbe hozták az e téren 
nyert adatokkal a génié lélektanát, az 

álm odás lélektanát, feltették, hogy a norm ális esz
m életben is m ásodrendű törm elékszem élyiségek élnek 
a főszem éllyel párhuzam osan, azonosítottak e jelen
ségekkel bizonyos „okkult“ tényeket stb. A  szem é
lyiségfelbom lásoknak, azok hipnotikus eredetű m es
terséges m ásolatainak  s az efajta tünem ények töre
dékesebb form áinak vizsgálata egyrészt s az em lékezet 
és felejtés problém ája m ásrészt egy rendkívüli fontos
ságú kérdést tett honossá a lélektanban, a pszikológiai 
eszm életlennek (inconscient, Unbewusste) problém áját. 
Egy évtizeddel ezelőtt m ég a lélektanit és eszm életit szi
nonim ául vette s a lélektani eszm életlent ellentm on
dásnak  tekintette a tudom ány. Ez a nézet m a m inden 
a lap já t elveszítette s a lélektan egyik fő, talán  sar
kalatos problém ája az eszm életlen lelkim űködéseknek 
s az eazméletiség különböző fokainak (subconscient) 
tanulm ányozása.

Ezen a helyen kapcsolódik a lélektani 
ku tatások közé a Society o f  Psychical 
Research m unkássága. Ez a tudom ányos

A Psychical 
Research.

társaság  arra  alakult, hogy az eszm életi m űködések-



nek a testiekkel való kölcsönös összefüggését s külö
nösen azt a kérdést vesse tudom ányos vizsgálat alá, 
hogy mi az em beri eszm élet sorsa a test feloszlása 
után. Ezt a kérdést eddig vagy m egokolatlan hittel 
vagy m erev tagadással intézte el az em beriség és 
soha párta tlan  tudom ányos elb írálásban nem  volt 
része. E nnek eldöntése végett gyűjti a Psychical 
R esearch a megfigyelés és kísérletezés adatait és 
próbálja m indenekelőtt kiválogatni az „okkult“-nak 
nevezett s csalásokkal és csalódásokkal kevert tény- 
halm azból (telepátia, clairvoyance, m édium ság) a tu 
dom ányos ellenőrzést kiállani képes elem eket. A z 
eddigi eredm ények arra a következtetésre jogosítanak, 
hogy ezen ism eretlen okú tünem ények között vannak 
valóságosak is és a m ár m egállapito ttakra két m agya
rázó hipotézis van fo rgalom ban ; egyik a kriptopszihiz- 
mus, ez a takarékosabbik  feltevés, m ely szerint m ind
ezek a szokatlan jelenségek a szereplő „m édium “ 
eszm életlen tevékenységeiből szárm aznak, m ásik a 
spiritizmus, nehezebben tám ogatható  feltevés, m ely 
idegrendszerhez nem  kötött szellemi m űködéseket is 
elism er és nem  inkarnált pszihikum ok feltételezésével 
próbálja m agyarázni a m a m ég okkult jelenségeket. 
Em lítsük Boirac, Rochas, R ichet kísérleti kutatásait, 
G urney, M yers ténygyüjtem ényeit és a Proceedings 
of P. R. cimü folyóiratot. M agyarul beszám olás e 
kutatásokról a H uszadik  Század 1909. évfolyam ában.



A SZABADGONDOLKOZÁS MAGYAR- 
ORSZÁGI EGYESÜLETE

B U D A PEST, VI, A N D R Á SSY -Ú T 48. S Z „  I. EM ELET
Alapitó tagok tagsági dija egyszersmindenkorra— — — —- 100 korona
Támogató rendes tagok tagsági dija évi-- — — — -........ 10 korona
Rendes tagok tagsági dija évi— — — — — -........— 6 korona

Valamennyi tag ingyen kapja az egyesület hivatalos lap
ját, a Szabadgondolat-ot. Fiókok alapitására vagy a be
lépésre vonatkozólag felvilágosítást nyújt a titkári hivatal.

Г  a  Szabadgondolkozás M agyarországi
V j c l l l i d  1 Х .О Г  E gyesületének főiskolai fiókja.
Budapest, VI. kér., Anker-köz 2. szám, II. emelet.

A Galilei Kör — egyetemünk legnagyobb ifjúsági egyesülete — 5 év 
óta áll fenn. 1908-ban alakult 256 taggal és az ötödik év végén tagjai
nak száma 1000.

Az előítéletek nélküli tudományos gondolkozás védelme és terjesz
tése a Kör célja. Tanulás és tanítás az eszközei a vallási, faji és osztály- 
előitéletek ellen való küzdelmében.

Előadásaiban és szemináriumaiban a modern tudományos ismereteket, az 
erkölqsi, művészeti és tudományos élet korszerű szemlélését és a belőlük 
sarjadzó világnézetet terjeszti. Öt év alatt több mint 200 természet
tudományi, filozófiai, lélektani, művészeti, társadalomtudományi és kultúr
politikai előadást tartottak a Galilei Körben — melyek egy része nyom
tatásban is megjelent — egyetemi tanárok, hazai és külföldi szakemberek 
s több mint 25 szemináriumban foglalkoztak a tagok e kérdések tüze
tesebb megbeszélésével.

Az első ötévi működés kimagasló mozzanatai: diákgyülések ren
dezése az általános választójog és a szekularizáció mellett, statisztikai 
fel, étel a budapesti diákság gazdasági helyzetéről, sorozatos előadások 
Magyarország közállapotairól és Magyarország történelméről, a nőkérdés- 
ről, Oslwald, Sombort és más világhírű tudósok előadásai, továbbá Mach 
ist : re.telméletének magyar nyelven való kiadása.

A Kör tagjai munkáselőadásokat tartottak.
A Kör klubhelyiséget tart fenn, melyben a napilapokon kívül számos 

tudományos, szépirodalmi és egyéb (magyar, német, angol és francia 
nye.'vű) folyóirat áll a tagok rendelkezésére. Ezenkívül a Kór állandóan
gyarapodó könyvtára.

A Galilei Kór tagjai ingyen látogathatják a Társadalomtudományok
Szabadiskolája előadásait.

Fegia lehet minden főiskolai hallgató. Évi tagdíj 2 korona.
A Galilei Kör második, harmadik és negyedik évi működéséről szóló 

jelentést kívánatra bárkinek megküldik.
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A Galilei K ör kiadásában megjelent
1. Harkányi Ede: Tudomány, és katolicizmus. Ara 40 fillér.

2. Mach Ernő : Az érzékietek elemzése. Forditotta Pólányi
Károly. Ára 50 fillér. (Elfogyott. Uj, bővített kiadás 
sajtó alatt.)

3. Szende Pál: A nagybirtok és Magyarország jövője.
Ára 40 fillér.

4. Jászi Oszkár márciusi beszéde. Ady Endre ünnepi
versével. Ára 20 fillér.

5. Jászi Oszkár: A  nemzetiségi kérdés és Magyarország
jövője. Ára 40 fillér.

6. Bosnyák Béla: Oros község társadalmi rajza. Дга40 fillér.
7. Jászi Oszkár: A kapitalizmus felbomlása. Ára 20 fillér.
8. Ágoston Péter: A vármegye. Ára 40 fillér.
9. A  budapesti diáknyomor. A  Galilei Kör statisztikai fel

vétele. Feldolgozta Bosnyák Béla. Ára 40 fillér.
10. Lassalle Ferdinand: , Mi az alkotmány? Forditotta

Fazekas Sándor. Ára 50 fillér.
11. Három március. 1911, 1912, 1913.

SZABADGONDOLAT
A Szabadgondolkozás Magyarországi Egyesületének 

és fiókjainak: a Galilei Körnek stb. hivatalos lapja, a 
legolcsóbb és legtartalmasabb népszerű szociológiai és 
természettudományi folyóirat. A  Szabadgondolat pro- 
grammja a szabadgondolkozás elméleti alapjainak fej
lesztése és gyakorlati követeléseinek propagálása: szembe
száll a vallási, faji, erkölcsi és osztály előítéletekkel s 
harcot folytat minden intézmény ellen, mely ezeken 
alapszik. Megalkuvás nélkül való hirdetője a klerikalizmus 
és a felekezeti szellem elleni küzdelemnek. Terjeszti a 
természettudományos világnézetet és tanitja az ennek 
alapját tevő természettudományi ismereteket. Ismerteti a 
magyar és külföldi szabadgondolkodó mozgalmat és iro
dalmat. A  Szabadgondolat munkatársai a progresszív 
magyarság legkiválóbbjai.

Havonként egyszer két Ívnyi terjedelemben jelenik 
meg. Előfizetési ára egész évre 4 korona, fél évre 2 
korona. Egyes számai tőzsdékben és könyvkereskedések
ben 40 fillérért kaphatók. Szerkesztőség VI, Andrássy-üt 
48, I. em. Mutatványszámot kívánatra díjtalanul küld.
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