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32 — 64 lapnyi terjedelem ben, 2 —3 füzetenként jelennek meg, úgy hogy 
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Kísérleti lélektan.
A z eddig tárgyalt kísérleti m ódszerek úgy próbálnak 

az alany  eszm életéhez férkőzni, hogy m egadnak bi
zonyos kísérleti feltételeket (pl. egy fehér lap m eg
jelenése) és k ívánnak bizonyos tevékenységeket (pl. 
a m utatóujj felem elése) —  ez a kísérleti elem e a 
ku ta tásnak  — s az eszm életi tartalom ról, m elynek 
keresésére a kísérlet alakult, m ár az alany introspek- 
ciója szám ol be. A  kísérleti és az introspektiv rész e 
m ódszerekben tehát m indvégig különálló adat m a ra d : 
csak a feltételek és a m ozgásadatok kísérletiek, az 
eszm életi adatok  introspektivek. A  kikérdező kísérlet 
tehát nem  m ás m int kísérleti m ederbe terelt intro- 
spekció, a kisérlet puszta  keret, az igazi anyagot az 
alany önm egfigyelése szolgáltatja.

L ehet a kísérlettel bizonyos esz
m életi állapotokhoz közelebb is fér
kőzni. N agyon szövevényes vagy 

m élyen pszihikai tényekre az ily kísérletek ugyan nem  
irányulhatnak, azt azonban, ami eszm életi életünkben 
gépies, betanult, m egszokott, igen sokoldalúan és tá r
gyilagosan világítják meg. A lapszabályuk  az, hogy 
pontosan  m egállapított kísérleti feltételekkel oly pszi
hikai jelenségeket okozzanak az alanyban, m elyekről 
a  kísérletezőt bizonyos ellenőrizhető szellemi m unka 
m egtörténte vagy m eg nem  történte értesíti. A z alany
nak  nem  kell saját belső tapasztalatait értelm ezőleg 
leírnia, csak a várt élm ényt kell a reá szolgáló egy
értelm ű jellel elárulnia. Pl. kezébe adnak  egy hibás 
szöveget, m elynek hibáit ki kell jav itan ia ; a kisérlet 
célja stem a javítás közben átélt tapasztalok leírása 
lesz, hanem  m aga a javitás, m elyet a  kísérletező a 
kijavított és az o ttm aradt hibák összevetésével érté
kesít. V agy  gyorsan feltűnő és eltűnő többjegyü

A  kísérlet közeledése 
az eszméletiséghez.
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szám okat o lvastatnak az a la n n y a l; de nem  azt vizs
gálják, m ilyen élm ényei voltak  a leolvasás alatt, ha 
nem  regisztrálják a helyes és helytelen leolvasásokat 
s a tévedéseket m inőségük szerint osztályozzák. Az 
előbbi kisérlet adatokat nyújthat az alany figyelm ének 
erősségére, tartósságára, befolyásolhatóságára. A  m á
sodik szám jegyekben méri az alany eszm életének be
fogadóképességét, „térfogatát“. R anschburg általában 
azt találja, hogy az em berek átlaga V3 mp. a latt 5 
szám jegyet olvas le hibátlanul s ha ugyanannyi idő 
alatt 6 jegyű szám ot kell leolvasni, rendszeresen ism ét
lődő tévedések m utatkoznak. A z 1/3 m p.-nyi eszm élés 
térfogatának határá t tehát a 6 szám jegy észrevevése 
jelzi.

A  lélektani jelenségek ilyen term é
szetű kikém lelésére kell a  kísérlete

zőnek a legtöbb találékonyságot, a  legtöbb szellem es
séget kifejtenie. Célszerűen m egválasztott feladatokat 
kell az a lanyra rónia, m elyeknek elvégzése vagy el 
nem  végzése dönti el, hogy a k ívánt szellemi tevé
kenység végbem ent-e vagy sem. Pl. ha valam ely is
m ert szó betűnként való k io lvasására elégtelen idő 
alatt az alany mégis elolvassa a kérdéses szót, akkor 
az olvasás szellemi gépezete nem  állhat betüészre- 
vételek  egym áshozrakásából. H a  e rövid idő alatt 
helyesen olvas el egy hiányosan vagy hely te
lenül kiirt ism eretes szót és nem  képes elolvasni 
egy ism eretlen szót, akkor az olvasás m unkájában  
em lékeinek kell szerepelniük, m elyek az észrevétel 
hiányait vagy helytelenségeit helyes em lékekkel födik 
be. H a  kísérletileg betanult s aztán  elfelejtett szó 
keresésekor a szó halkan súgott, de ön tudatosan m eg 
nem  hallott kezdőbetűje az alannyal k im ondatja a 
keresett szót abban a hitben, hogy a szó spontán  
m ódon ötlött fel elm éjében, akkor az eszm életlen

E  módszer nehézségei.
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vagy féleszm életi érzékieteknek is van úttörő szerepe 
(Bahnung) pszihikai életünk irányításában. H a  az alany 
a m egtanult szótagpárokat összezavarja, m ihelyt h a 
sonló hangzású újabb szótagpárokat tanul hozzájuk, 
akkor hasonló élm ények egym ás felidézésének gátjai 
lehetnek stb. stb.

Ezekben a kutatásokban  a lélek
tani kísérletezés eljut területének 
határáig. M inthogy idegen eszm élet

hez közvetlenül nem  nyúlhat, legm esszebbi lé
pését akkor teszi, m ikor azon idegen eszm életnek 
oly külső m egnyilatkozását idézi elő, mely egyenesen 
s egyértelm üleg kapcsolódik az okozó tartalom hoz, 

. melyről e tartalom ra minim ális értelm ező m unka 
visz át. Ezt a közvetlenséget pedig csak azoknál 
az eszm életi tevékenységeknél éri el, m elyek ben
nünk pszihikai gépezetek autom atikus m űködésé
nek eredm ényei, lehetőleg azonosan lejáró m űködé
sek, m elyek a legegyszerűbb áttételen  át ju tnak 
testi m egnyilatkozáshoz. Ez a lélektan fogja tehát a 
legbehatóbb eredm ényeket szolgáltatni az érzetpszi- 
kológia, az észrevevés tanulm ányozásának  terén (pl. 
G oldscheider, Stum pf, nálunk R évész) a betanu lás
ban szereplő m űveletek, az em lékezés lélektanában 
(Müller, Schum ann, Ebbinghaus, nálunk R anschburg), 
az asszociáció (Z iehen, M ünsterberg), a figyelés (Dürr, 
Mac Dougall stb.) jelenségeinek vizsgálatában. Ez a 
m ódszer, m int valam i pszihikai választóvíz különiti 
el és gyűjti rendezett töm eggé m indazt, ami a lelki 
életben m echanizm us m ódjára képzelhető, m indazt, 
arnit belőle a test m im ikái tevékenysége elárul. Főbb 
kém lelő feladatai: tervszerű benyom áscsoportok ha
tása  ala tt történő tanultatás, szám oltatás, adott észre
vételek m egitéltetése rendkívüli körülm ények között, 
az alany dolgoztatása szándékosan okozott szórako

zz módszer munka
területei
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zottságban slb., szóval m indig valam ely eszméleti tevé
kenység létrehozása pontosan m eghatározott s az el
döntendő kérdéshez képest m egválogatott körülm é
nyek között.

M űszereinél, technikai berendezé- 
nél fogva ez a m ódszer a fiziológiá

val határos. Problém ái azonban nem  idegtaniak, ha
nem  valóban lélektaniak, érdeklődése a kísérletbe 
lépő s ott kifejeződő eszméleti elem  felé fordul, ezért 
nem  fiziológia. M ás irányban m élyíti el a lelki élet 
vizsgálatát, m int az önmegfigyelés. A z introspekciót 
igen sok területre nem  követheti, de viszont hozzáfér 
a  lelki élet oly m echanizm usaihoz is, m elyek ön tudat
lan autom atizm usba m erültségük m iatt az introspekció- 
nak  hozzáférhetetlenek. A  norm ális eszm élés figyelme 
alól kisikló féleszm életi tevékenységek összejátszását 
is felfedi, m ely kísérleteiben m int közvetlenül el nem  
érhető ism eretlen szerepel és m ibenlétét csak  külső 
m egnyilatkozásainak összehangzó értelm ezésével lehet 
m egvilágítani. A z eszm élet tünem énytanát, m elyben 
elsősorban az introspekció illetékes, az eszm élet 
pszihikai m echanizm usainak ism ertetésével egészíti 
ki, m elyeknek legnagyobb része rejtve m arad  a nor
m ális eszm élés elöl. E bben és nem  a m ég m a is tul- 
buzgalom m al keresett szám beli form ulákban keresendő 
e m ódszer főérdem e. Rendkívüli gazdagságának  illusz
trá lására  e szűk keretek közt nem  is gondolhatunk. 
A nnyi különböző részletelv, m unka-hipotézis, kísérleti 
fogás kerül itt forgalom ba, oly sokfélék s néha alig 
összeegyeztethetők az eredm ények, hogy puszta  fel
sorolásuk is m egtöltené füzetünket.

É szrevehetetlen fokozatokon át vezet e m ódszer a 
pszihofizológiai kísérletektől bizonyos ultrapsziko- 
lógiai tények vizsgálatáig. A z előbbi határv izsgálato
kon oly m unkákat értünk, m int például L ehm ann

E  módszer szélsőségei.
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uttörés és gátlás törvényei, m elyek a pszihikai álla
potok testi m egnyilatkozásainak m éréséből folyólag 
m atem atikai ruhára tettek  szert, vagy Jotejko vizsgá
latai a fájdalom ról és a fáradságról mint védekező 
funkcióról, m elyekre a W eber-törvény visszája látszik 
ig azn ak : az érzet nő gyorsabban, m int az inger. 
A  m ásik határon m intául idézzük A bram ow ski 
ku tatásait az em lékezésről, az elfeledettnek ellenállá
sáról és a telepátiáról.

, ,  ""71 Lássunk egy-egy kísérletet m ind-
o ej о is r g ei.̂  határról. Jotejko Ilona, a brüsszeli

lélektani laboratórium  vezetője és a R evue de P sy
chologie szerkesztője a Chéron-féle algesim eterrel 

< próbálja m egállapítani, hogy a fájdalom -érzetek növe
kedése m ilyen viszonyban van az okozó ingerek 
növekedésével. A  készülék lényeges része egy tű
hegy, m ely igen finom csavar segítségével tolható be 
a bőrbe addig, mig az első alig észrevehető fájda
lom érzet m utatkozik. A  kérdés az, m ennyivel kell 
beljebb tolni ahhoz, hogy az alany fájdalm át ké t
szeresnek, három szorosnak m ondja. A  tű behato lásá
nak m élysége tizedm illim éterekben olvasható le egy 
óralapon s ez a szám  szerepel a kísérletekben az 
inger erőssége gyanánt. T iz fiatal d iáklány szolgált 
alanyul, kikről m ár előző kisérletezések alkalm ával 
kiderült, hogy jó önmegfigyelők. Feladatuk  az volt, 
hogy m iközben a tü lassan hatolt befelé az ujjba, 
jelezzék a fájdalom  kezdődését, kétszeresre, három szo
rosra em elkedését. A  tiz egyénről vett eredm ények 
átlaga szerint a fájdalom érzés küszöbe körülbelül 15 
tizedm illim éter beszúrásnál van, a fájdalom érzet ké t
szerese az inger kétszeresénél, 30-nál ham arabb, m ár 
2i.5-néí beáll, a három szorosa az inger három szoro
sánál 45-nél ham arabb, m ár 28-nál bekövetkezik. 
Némi szám ítással átlátható  ebből, hogy a fájdalom 
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érzetek a közönséges érzetekre vonatkozó Fechner- 
féle törvény fordítottját követik, az érzet nö gyorsab
ban, m int az inger, m ég pedig az inger nő az érzet 
logaritm usaival arányosan, holott a Fechner-törvény 
szerint az érzet nö az inger logaritm usai szerint. A  
Fechner-törvény e m egfordítása azonban ugyanazok 
nak  a gyakorlati és elvi ellenvetéseknek van kitéve, mint 
eredetije. É rtéke a W eber-törvényre való visszatérés 
sugalm azásában keresendő. Az érzékszerveink adataira 
m egállapított W eber-tö rvény  szerint ugyanis ahány
szor nagyobbodik az inger, annyiszor nagyobbal kell 
m egtoldani, hogy érzetnövekedést adjon. Jotejko ered
m énye alap ján  m ár m ost az várható, hogy a fá jda
lom érzetek éppen  ellenkezőleg fognak viselkedni. 
M inél nagyobb az inger, annál kisebb toldalékot kell 
hozzáadni, hogy a fájdalom érzet m inim álisan erősöd
jék. A z igy feltett kérdésre felelő kísérletekben kisebb 
volna a szubjektív m egítélések elkerülhetetlen ingado
zása, m ert nem  a fájdalom  kétszeresét, három szorosát, 
hanem  első m egérezhető, tehát m inim ális növekedé
sét kellene m egállapítani.

V együnk egy kísérletet a m ásik pólusról. 
E. A bram ow ski varsói laboratórium ában 
vagyunk, ahol rendkívül tanulságos kísér

letek folytak le a telepátiáról. Nem  a te lepátia  halluci- 
nációs, tehát rendellenes beteges m egnyilatkozásaira, 
hanem  egy valószínűleg a norm ális lelki életben is 
folytonosan ható, de nagyrészt elnyom ott vagy észre 
nem  vett telepátiára  akarnak  világosságot vetni ezek 
a kísérletek. A  szerző előbb saját m agára gyakorol
tato tt hatásokkal tanulm ányozta ki a telepátikus 
befolyás elfogadására legkedvezőbb eszm életi feltéte
leket. Jó ha a  te lepátikusan  átviendő anyag előbb 
nagy figyelem m el kisérve fordult m eg az eszm életben 
s azután  el kell onnan távolittatnia. A z igy eltávo-

Abramowshi
kísérletei.
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litott anyagból választ a szuggesztió, m elynek tartam a 
a la tt közöm bös, passzív, lehetőleg üres állapotban 
kell az eszm életnek lennie; m inden érdeklődés, m in
den keresés árt a kísérletnek. Egy-két percnyi passzi
vitás u tán  az im ént eltávolított anyagot szándékosan 
fel kell idézni, s habozás, elm élkedés nélkül kell 
kifejezni az első benyom ást, m ely az illető eszm életi 
anyag egy bizonyos részének egy bizonyos m eghatá
rozhatatlan, de felism erhető telepátikus jelleget tulaj
donit.

Ez önm egfigyelésből m erített adatok  alapján  kez
dődnek a kisérletek. A  legegyszerűbbekben az alany
nak a telepátikus hatást követve kell választania egy 
szót, vagy egy rajzot három  közül. A zután  5 szó 
közül kell egy szót választani, tiz m ozdulat közül 
egy m ozdulatot. A zután  elfelejtett szók közül felidézni 
azt, am elyet telepátikusan szuggerálnak; végre m in
den előleges tá jékoztatás nélkül azt a gondolatot 
vagy képet m egtalálni, m elyet a ható szem ély szugge- 
rál. A  kísérletekben a hipnózist nem  vették igénybe.

A  főbb eredm ények ezek. A  telepátikus hatás 
elfogadására gyakorlottság kell. A z első kísérletben 
több a tévedés, m int a  későbbiekben. A  konkrét 
főnevek könnyebben átvihetők, m int az elvont kifeje
zések. M inden eszm életi tevékenység m egzavarja a 
telepátikus hatást, eltörli a telepátikus jelleget. A  tele
pátikus átvitel nem  az élm ények teljes tartalm ára, 
hanem  egy bizonyos hozzájuk tartozó „generikus 
é rzésre4 vonatkozik, m elynek határozatlansága és 
rokonságai sokszor tévedésekre adnak  alkalm at. A  
konkrét szókhoz fűződő generikus érzések általában 
erősebbek, m int az elvont szóké.

Idézzünk egy-két tanulságos esetet. H úsz elolvasott 
rzó közül az alany néhányat elfelejt. A z elfelejtett 
szók közül a  kísérletező a dent (fog) szót szugge-
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rálja. К. kisasszony előbb egy szó jelenlétét érzi, de 
nem  tud ja  m elyik az; csak annyit lúd, hogy d-vel 
kezdődik; aztán  képekben lát egy szem et, szárnya
kat, lepkeszárnyakat, m elyek fogazottak, csipkések, 
(dentelées); aztán  egy csipke képét (dentelle) s végül 
m egjelenik m aga a szó: dent. — F. ur, kinek a tér szót 
szuggerálják, előbb egy nagy ködös, hom ályos üres
séget képzel (am it a szuggeráló is képzelt) s u tána 
jön a tér szó. B. urnái hasonló kép jelenik meg a 
tér szó szuggerálásakor, nagy szürke terület olvadó 
hóval fedve s az ürességtől való félelem  em léke; 
eredm ényül nem  a tér, hanem  a félelem  szót m ondja. 
N éha a szuggerált szó m aga nem  is jelenik meg, 
csak annak  képszerű tartalm a. Pl. a  kereszt szó 
szuggerálásakor, m elyhez a kísérletező tem etőt képzel, 
az alany eszm életében fák, kerítés, kő-em lékek jelen
nek  meg, de sem  m aga a kereszt szó, sem  m ás szó 
nem  ju t eszébe. Látjuk, hogy a lélektani k ísérlete
zésnek e határán  ism ét szükségessé válik az alany 
önm egfigyeléseinek szám ontartása.

Ezeket a  kísérleti feltételeket nem  
szabad  összetévesztenünk azokkal, 
m elyeknek kihasználását a  psziho- 

pato lógiában láttuk. M inthogy e k ísérletek rendesen nor
m ális alanyon dolgoznak, a  lélektani feltételek m ódosí
tására  csak annyiban van terük, am ennyiben azok az 
alany hatalm ában  vannak, vagyis am ennyiben a szándé
kos figyelem m ódosíthatja őket. A  kisérletező csak külső 
feltételeket adhat, érzékieteket nyújthat az a lanynak  
s kérheti erre annak  osztatlan  figyelmét. Egészen m ások 
a betegség-adta kísérleti feltételek. Ezek a szó szoros 
értelm ében eszm életiek; nem  a külső ingerekben, hanem  
az eszm élet belső a lkatában  állott elő rendellenes, szo
katlan  és tanulm ányozásra érdem es konstelláció. Nem  
érzékieteknek, hanem  a külvilágtól függetlenebb lelki

A  módszer összevetése 
a pszlhopatológidval.
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jelenségeknek speciális csoportosulása a kiindulópont s 
ha a kisérleti lélektan az önmegfigyelés tünem énytanát 
e tünem ények belső m echanizm usainak kifürkészésével 
képes kiegészíteni (pl. a felism erés m echanizm usa) a 
patopszikológia viszont e m echanizm usok belső össze
függéseinek, etiológiájának m egm utatásával teheti még 
teljesebbé a norm ális lélekről való ism eretünket (pl. 
a Janet-féle „valóság-funkció“, m ely a pszikaszténiá- 
sok cselekvés-képtelenségeinek vizsgálatából adódik). 
S ha a kisérleti lélektannak m egvan az az előnye, 
hogy a kisérleti feltételeket problém áihoz szabhatja 
s m aga válogathatja  össze, a patopszikológiát, m ely
nek a betegség készen adja a lélektani feltételeket 

' és m unkáját ezek tanulm ányozásán kell kezdenie, 
kárpótolja  ezért a lelki életnek rendkívül tanulságos 
belső felforgatottsága, m elyet vizsgál, gyakran rendbe
hoz és m elynek bizonyos tüneteit az arra vállalkozó 
egyéneken toxikus szerek rövid lejáratú hatásaival néha 
kisérletileg is elő tud ja  állítani. (V izsgálatok az opium- 
és hasis-evőkről.) V iszont, mig a kisérleti pszikoló- 
gus feltételei külső voltuknál, inger-term észetüknél 
fogva adottak  és az értelm ezés csak a reagáló esz
m életre vonatkozó eredm ényekben s ott is m inim á
lisan szerepel, addig a patopszikológusnak m ár a 
kisérleti feltételeknek, vagyis a beteg eszm életi 
konstellációnak m egállapításához is csak az alany 
viselkedésének és a kikérdezésre adott reakcióinak 
értelm ezésével ju that el s ezek szerepe átnyúlik az 
eredm ények leírásába, hogy ott újabb értelm ezésekkel 
társulva ad ja  a vizsgálat egészének tudom ányos képét. 
M indezeknek m etaforikus m egvilágítására jegyezzük 
meg befejezésül, hogy ha a kisérleti lélektan talaj- 
vizsgálat, a patopszikológia az eszm élet geológiája, 
ha am az a pszihikai élm ények term észetrajza, em ez 
a lélek paleontológiája, ha am az a belső élet m echani



kája, em ez annak  norm ális állapotban felbonthatlan 
vegyületeit elemző kém iája. A m az szükebbkörü, de 
precizebb, em ez tágabb és gazdagabb, de több eshe
tősége van a tévedésre.

Összehasonlító lélektan.
A nnak a körülm énynek, hogy egy

részt a kikérdezés s ezzel az alany 
introspekciójának beszürődése foly

tonos lehetőség gyanánt van  jelen a lélektani kísér
letekben s hogy m ásrészt a kisérlet, a m ások megfi
gyelése, hajlandó fenyegetni a vizsgálat lélektaniságát, 
igen súlyos eredm ényei vannak  oly tereken, hol ki
kérdezéssel nem  lehet hozzáférni az alany eszm életé
hez. Ez valósul m eg többé-kevésbé a primitiv em be
rek, a  hozzáférhetlenségig degradált elm ebetegek, az 
élm ényeikről szám ot adni nem  akaró bűnösök, az 
élm ényeikről szám ot adni még nem  tudó kis gyerm e
kek s végül az állatok lélektanában. M egannyi té 
nyekkel zsúfolt tartom ány tele problém ával és ism e
retlennel s ha az eszm életiséget illető kérdésekre 
nézve tájékozódni akarunk bennük, nehéz feladat előtt 
állunk. A  nehézségnek kettős forrása van. Egyik az, 
hogy ezeknek az eszm életi álllapotoknak jelentékenyen 
kell különbözniökakifejlettnorm ális em beréitől,m elyek
kel a pszikológus őket m eg akarja érteni, a m ásik az, 
hogy a kikérdezésre ezek az alanyok alkalm atlanok 
lévén, mégis a norm ális önm egfigyelés adata inak  analó 
giájára kell külső m egnyilatkozásaik eszm életi értelm e
zését m egalkotni. Ezek a vizsgálatok alkotják az össze
hasonlító lélektant. Nem azt állítjuk, hogy az egész állat- 
pszikológia vagy az egész gyerm eklélektan össze
hasonlító tudom ány, sem  azt, hogy összehasonlító 
vizsgálatok e területeken kívül nem  szerepelnek, csak

A z introspekciónak hoz
záférhetetlen területek.
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azt, hogy itt van az összehasonlító lélektannak leg
több tere  s egyszersm ind a legtöbb veszélye is.

Ezek a nehézségek bizonyos tudósok 
előtt oly leküzdhetleneknek látszottak ,

Állatok lélektana.

hogy az összehasonlító lélektan lehetőségét teljesség
gel m egtagadták . Ebben az értelem ben m ondták  ki 
az állatpszikológia lehetetlenségét, (Beer, Uexhüll 
stb.) vagy ami körülbelül egyrem egy, redukálták  azt 
az állat eszm éled látszattal biró biológiai tevékeny
ségeinek (Loeb, Bohn) tropizm usok, differenciális 
érzékenység, sejt-em lékezet vizsgálatára. Ez az 
iskola az állat tevékenységeit e fiziko-kém iai m ódon 
m eghatározott m ozgások m echanikai összetételeinek 
tekinti, szám űzni akarja az állatpszikológiából az 
összes eszm éled vonatkozású „antropom orf“ fogalm a
ka t és kifejezéseket, az állatok pszihikai vizsgálata 
helyébe az állati szervezet m ozgástanát teszi (Pavlov) 
s ezt a  tanulm ányt nevezi „uj állatpszikológiának“ .

Tropizmust árul el Loeb szerint az állat akkor, 
am ikor valam ely fizikai hatással, például fénnyel, 
töm egvonzással szem ben úgy helyezkedik el, hogy 
szim m etrikus részeit az a hatás egyform án érje. Ez az 
elhelyezkedés tisztán kém iai eredetű. H a célszerűség 
irányítja (például az erdőben este eltévedt em ber 
világosságot lát és feléje m egy), akkor nem  tropiz- 
mus. A  Porthesia chrysorrhoea hernyója földalatti fész
kében töltött tél u tán  előbuvik és mig nem  evett, 
addig  határozott pozitiv heliotropizm usa van (a vilá
gosság felé m egy). H a  ilyenkor kém csőbe tesszük s 
az üvegcső zárt végéhez fényforrást tartunk, a Porthesia 
a  csőben a  fény m ellett m arad  és éhen vész, nem  
keres táplálékot. H a a hernyó egyszer evett, helio
trop izm usa eltűnik.

A  differenciális érzékenység abban áll, hogy annak 
a külső hatásnak  változásai, mellyel szem ben az állat
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nak  tropizm usa van, m eghatározott változásokat 
okoznak az állat m ozgásaiban. Például egy pozitiv 
heliotropizm usu állat fényből árnyék széléhez ér, 
m egáll, m egfordul vagy visszam egy arra, am erről jött. 
A  napfényből árnyékba kerülő légy visszafordul a 
napos terület felé. A  fénybe ju to tt poloska v issza
fordul a sötétség felé. A  pozitiv tropizm usból folyó 
differenciális érzékenység az irányitó hatás fogyására, 
a negativ  tropizm ussal összefüggő pedig e hatás növé
sére reagál. Például a légy repülését nem  m ódositja 
a fény növése, sem  a poloska ú tját a sö tétség foko
zódása.

E két kém iai eredetű  m echanizm usnak összehatá- 
sából és a sejtem lékezetnek, m int a szervezet tapasz- 
talatszerzö m űködésének  hozzájuk füződéséből próbálja 
a Loeb h a tása  alatt kialakult lélektani irányzat az 
állatok pszikológiáját vagy inkább oiselkedéstanát 
m egalkotni.

M ás tudósok m egtartják  az em beri lélek v izsgálatá
nak  analógiájára alakított lélektani feltevéseket és 
szem pontokat az állatok lé lektanában is. T horndike 
labirintkisérletei az útvesztőbe tett s belőle m ind 
rövidesebben kitaláló  állat em lékezetére, tanu lásképes
ségére vetnek világosságot, a furfangos zárral bezárt 
dobozokból a táp lálék  csalogatására kim enekülő állatok 
tudatlan  társainak  gyorsabb k iszabadulása az u tánzás 
szerepét világitja m eg eszm életi életükben, a lakó
helyükről elvitt állatok v isszatérésére vonatkozó kísér
letek tér-em lékezetükről, tájékozódó képességük fel
tételeiről szám olnak be. Például Yerkes a  következő 
m ódon kém lelte a táncoló egér m egkülönböztető k é 
pességét. O ly labirintba tette, m elynek kettős folyosója 
volt, egyikben az állat elektrom os ü tést kapott, m á
sikban táplálékot talált. A z egér gyorsan m egtanulta 
a különbséget, m ert a két bejárat fölött két különbözően
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m egvilágított kártya volt. Eleinte csak akkor sikerült 
az ennivalós folyosót eltalálnia, m ikor az egyik ajtó 
felényire volt megvilágítva, m int a m ásik, később 
m ár akkor is, ha  csak ötödrésznyi, m ég később, ha 
csupán  tizedrésznyi volt a m egvilágitás különbsége. 
Sohasem  tudta azonban m egtanulni s előrelátni a 
két folyosó tartalm át, ha csak a kártyák  nagysága, 
form ája vagy csak szine különbözött.

A z állatok találékonyságának, tanulékonyságának 
kém lelésére kieszelt zárak  közül, m elyeket fel kell 
nyitniok, hogy táplálékukhoz jussanak, idézzük például 
Porterét, m ely m adaraknak  volt szánva s felnyitása 
abból állt, hogy a m adár m eghúzzon a csőrével egy 

. fonálon függő karikát, és K innam annél m ajm ok szám ára 
9 emelőből, m elyeknek egy bizonyos sorrendben való 
m űködésbe hozásával lehetett a ketrecet kinyitni.

N agy érdeklődést keltenek a Loeb-féle iskola vesze
delm es ellenfelének, H achet-Soupletnek az utolsó év
tizedben a párisi állatkert példányain  végzett dresszura- 
kisérletei, m elyek az állatidom itók ösztönszerüen 
alkalm azott m ódszereinek tudom ányos tökéletesítésén 
alapulnak s azokat a term észetes feltételeket igyekez
nek utánozni, m elyek között a szabadon élő állat 
szokásai és ösztönei keletkeznek. Ezzel a term észet 
adaptációra kényszerítő dresszurájának m intájára ké
szült zoopediai m ódszerrel sikerült bizonyos állatok
ban m aradandó m ozgásszokásokat, azaz valóságos 
kísérletileg előállitott ösztönöket terem teni, m elyeket 
bizonyos szám ú azonosan dreszszirozott generáció 
után  egy-két esetben az u tódok is átörököltek.

A z eszm élet hozzáférhetőségére vo
natkozó nézetek e különválása m eg

van a gyerm ek, sőt a kifejlett em ber lé lektanában is. 
Bechterew, kiről azonnal részletesebben is beszélünk, 
szentpétervári pedológiai intézetében laboratórium i cse-

Gyermehlélektan.
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csem őket tart, kiknek fejlődését m inden neuropezihikai 
reakciójuk pontos figyelésével kiséri és feleslegesnek 
tartja, hogy eszm életi állapotaikra is következtessen. 
H achet-Souplet viszont a d resszura em ber szám ára 
finom itott és tökéletesített formáit ajánlja  arra, hogy 
a gyerm ek eszm életi fejlődésébe az első pillanattól 
kezdve célszerűen beavatkozhassunk s ezzel azt minél 
jobban  m egism erhessünk. Ezenkívül alig van m ódszer, 
m elyet a gyerm ek lélektani fejlődésének m egism erésére 
ne a lkalm aznának: értelm ező szándék nélkül való hü 
m egfigyelések, a k isérletezésnek m inden m ódja, a 
gyerm ek tetteinek, alko tásainak  (rajzainak, szobrocskái
nak, já tékainak) tanulm ányozása — szóval egészen 
sajátságos gyerm ek-tudom ány, m ellyel m agával tele 
kellene Írnunk e füzetkét, ha áttekintést akarnánk 
adni róla. (L ásd  nálunk a G yerm ektanulm ányi T á rsa 
ság m űködését és a G yerm ek cim ü folyóiratot.)

A  kisérlet, az introspekció, az összehasonlító kö
vetkeztetések és értelm ezések alkalm azása m indezen 
területek  adata inak  felhasználásával az állat, gyerm ek, 
prim itiv em ber lélek tanának  beolvasztásával egy rend
kívül sokoldalú, gazdag lélektant tesz lehetségessé, 
m ely m egpróbálja követni a lelki jelenségeket a  m aguk 
a lakulásában , term észetes kibontakozásában előbb 
az egyénen belül, azután  a fajon át, s ez a m anapság  
még csak töredékesen meglevő s inkább rem élt, talán 
ideális eszm élettudom ány, a genetikus pszihológia. 
E nnek m egalakításában azonban m ás m agatartásu  
kutatók is szerepelhetnek s azoknak lé lek tanára vetünk 
m ost egy rövid pillantást.

Kísérlettel támogatott introspekció.
Most oly m ódszereket láttunk, am e

lyekben a kisérleti elem  volt az uralkodó 
s az introspekció, m int szükségből meg-

A z  introspekció 
túlsúlya.
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tűrt jövevény került melléje. V annak  oly pszikoló- 
gusok is, akik e tudom ány introspektiv vénájából 
táp lálkoznak  s a kisérleti eredm ényeket használják 
többé-kevésbé intenziven önm egfigyeléseik kiegészité- 
sére és gazdagítására. A  két m ódszer összeolvasztá
sának  tehát egy m ásarányu  form ája ez, am ely ép oly 
különböző m értékben hajlandó tért engedni a kisérleti 
eredm ények bevonásának, m int a kikérdező kísérlet 
az intrcspekció felhasználásának. S mig ott az inlro- 
spekció került a kísérlet szolgálatába, m egm utatni 
próbálva annak lehetőleg részletes eszm életi tartalm át, 
itt a  kisérleti adatok csoportosulnak az introspektiv 
m eglátások köré, vagy azért, hogy am it a pszikoló- 
gus önm agán megfigyelt, igazolják, vagy azért, hogy 
e m egfigyelést kiegészítsék, vagy végül azért, hogy az 
önm egfigyelésnek kiindulópontot és irányt adjanak.

A z ilyen term észetű összeolvasztásnak 
is egész skálája  van, különböző szerzők 
különböző egyensúlyát valósítják m eg a 

lélektani anyaggyűjtés e két m ódjának. W . Jam es 
k lasszikussá vált nagy lélektana introspektiv fonalon 
halad, de gazdagon illusztrálja az önm egfigyelés 
eredm ényeit s növeli azok súlyát a kisérletezés m inden 
m ódján m egállapított norm ális és patopszikológiai 
eredm ényekkel. Például a gondolatfolyam ról, illetve 
eszm éietfolyam ról szóló alapvető fejezetben, am elynek 
célja első vázlatos képet adni a belső élet folytonos 
m enetéről, e belső világfolyás főbb vonásainak m eg
állap ítása  introspektiv eredetű. Ö nm egfigyelésből adó
dik, hogy m inden eszm életi tartalom  szem élyes él
m énnyé hajlandó válni, hogy m inden szem élyes eszmé- 
lésbet: szüntelen a változás, hogy e változásban 
folytonosságot érzünk, hogy az eszm életnek m indig 
úgy tűnik fel, m intha saját m agától független tár
gyakkal volna dolga s hogy e tárgyak közül ném elyek

W. James 
lélektanából.

17



érdeklik, m ások közöm bösen hagyják, ném elyeket 
szívesen vesz, m ásokat elutasít, szóval válogat közöt
tük. D e kísérleti tények szolgálnak ezen önm egfigye
lések tarta lm ának  teljesebb k ibontására és illusztrálá
sára. Például az eszm életi állapotok szem élyessé 
válásának  illusztrálására olvassuk Janet hires esetét, 
am elyben Lucy nevű betegének autom atikus írásával 
társalogva rövid dialógus alatt m ásodrendű szem éllyé 
lá tta  integrálódni a beteg eszm élet befogadó-képessé
gét m eghaladó élm ényeket1 s az igy alakult A drianne 
keletkezése egy abnorm álisán szem élytelenné vált 
állapot szem élyessé válását illusztrálja uj szem ély 
terem tése árán. U gyanígy eszm életi állapotaink ta 
pasztalt változékonyságát részletezőbben m utatják 
érzékeink közönségesen azonosaknak hitt adataiban  
kisérletileg, szám ításokkal k im utatott változások stb.

H asonlóképen introspektiv eredetűek  a belső élet 
elem zett m ását adó leiró lélektanok, am elyek a kisérleti 
anyag beillesztésének kevesebb vagy sem m i fontos
ságot sem  tulaj doni tanak, az igazi lélektani anyag
gyűjtés az önm egfigyeléssel lévén szám ukra össze
forrva. Brentano ily elem ző tapasztalati leirássaí 
állapítja m eg a pszikológiának a régiektől eltérő fel
osztását a felfogó, itélö és érzelmi tevékenységek 
tárgyalására.

Ezek a lélektanok az introspekció és 
kisérlet adatainak  összeolvasztásában leg
alábbis szándékukat illetőleg em pirikusak 
m aradnak, sőt a  m ost em lítendő psziko-

1 Miközben Lucy élénk társalgásba volt merülve, anesztéziás 
kezébe csúsztatott ceruza Írásban válaszolt Janet suttogva feltett 
kérdéseire: „H allja?“ „Nem .“ „De hallania kell, m ert felel.“ „Igen, 
valóban." „H át hogy lehet ez?“ „Nem  tudom .“ „Kell lenni valaki
nek, aki hall engem .“ „Igen.“ „K icsoda?“ „Valaki m ás, m int L ucy“ 
„A h, m ás valaki? A djunk neki nevet?“ „N e.“ „De, kényelm esebb 
lesz.“ „Jó, hát A drienne.“

Kisérlelek 
a lélektan 
tudományos 

egységesítésére
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lógiákhoz viszonyított értelem ben s tőlük való m eg
különböztetésül m ég kivitelüket is lehet em pirikusnak 
nevezni, A z adottságok értelm ező feldolgozása itt 
ugyanis nem  több annál, m int am ennyit a kényelm es 
és áttekinthető leirás elkerülhetetlenül hoz m agával.

Ezekkel szem ben vannak  olyan szintén introspektiv 
eredetű  lélektanok, am elyekben az értelm ező, formu- 
lázó m unka hajlandó lassanként eszközből céllá válni, 
hol a rendszerüségnek az egész introspektiv anyag 
m indinkább szolgálatába kerül. Ez a m agatartás te
rem ti az úgynevezett „általános“ pszikológiákat, a 
racionális, principiális, szisztem atikus lélektanokat s 
az uj kilátások m ellett uj veszélyeket is készit az 
alakuló eszm élettudom ány szám ára.

A z im ént a kísérletezés vágya annak  a lehetőség
nek tette ki a pszikológiát, hogy az eszm élet belső 
élete helyett annak  külső m egnyilatkozásait tanulm á
nyozza, m ost az elm életi egység és a szisztem atizálás 
keresése ráviszi, hogy az eszm élet valóságos élm ény
talaja s annak spontán term ékei az eszm élet közvetlen 
adatai helyett azoknak több-kevesebb ügyességgel 
összeszerkesztett logikai u tánzatait vegye vizsgálat 
alá. A m ott a  term észettudom ányok anyaggyüjtö m ódsze
rét lá ttuk  m inden változás nélkül rákényszerülni a 
lélektanra s láttuk azt is, hogy e m ódszer eltérítette 
tárgyától e tudom ányt. Itt a  lélektani forrásból m erített 
anyagnak  előadásában látjuk az eszm élettudom ány 
fölött ugyanazon term észettudom ányok feldolgozó m un
káját elhatalm asodni m egint a lélektaniság rovására. 
Igaz kérdezhető, hogy lehet-e e kölcsönzött eljárásokon 
kivüí m ás útja  is a készülő lélektudom ánynak s az is 
igaz. hogy kétségtelen sikerrel biztató u tat m a m ég nem  
lehet szám ára pontosan kijelölnünk. Mégis ezen a lehető
ségen fordul m eg a lélektan m egalakulása, ennek eldön
tése fogja eldönteni a készülő eszm élettudom ány sorsát.
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A zt akarjuk ezzel m ondani, hogy sem  a term észet- 
tudom ányok szertárából m ásolt kísérletezés, sem  a 
m atem atikátó l kikölcsönzött hipotétikus rendezés a 
m aga eredeti form ájában nem  alkalm as az eszm élettan 
m egterem tésére s hogy am az az anyagfelvételnél, ez 
pedig a feldolgozásnál visz be a lélektanisággal össze 
nem  férő elem eket. De valam int a kisérletező tény- 
gyüjtés hasznos bevezetésül szolgál egy m ajdan 
differenciálódó szellem tudom ányhoz, éppen  úgy az 
introspektiv adatok  konstruktiv  feldolgozása és sziszte- 
m atizálása u takat m utathat oly kutatásoknak, m elyek 
talán egészen m ást fognak találni, m int am it kerestek, 
de m elyek igazi lélek tannak  lesznek m egalapítói. Ez 
az előkészítő m unka a mi korunké. M ajd k isarjadnak 
belőle term ékeny pontokon oly középponti látások, 
m elyek tudom ánnyá egységesítik s ezzel a differenciáló
dásra  képessé teszik a m ostani határozatlanul össze
függő tanulm ánytestet. E zeknek a sikereknek első s 
m ég eldöntetlen sorsú próbálásait látjuk bizonyos 
elméleti em berek m unkáiban, akiknek elodázhatatlan  
szellemi szükséglete az egyetlen elv vagy tény-szug- 
gesztió körüli rendezettség. Ezek az elm ék m ár m ost 
végleges egységet és tudom ányszerüséget akarnak  
látni a lélektanban s keresnek vagy elfogadnak va la 
m ely centrális tényt, látást vagy formát, m elynek 
segítségével egésszé volna tehető m indaz, am it a 
lélek tudom ányából ism erünk. Szeretnék, ha  a  pszi- 
kológia m ár m a az volna, am ivé lennie kell és m eg
próbálják azzá tenni. M inthogy alig van  a fontosabb 
lélektani tapasztalatok  közt olyan, m ely az eszm életi 
esem ények egym ásbaburkoltsága m iatt ne volna a 
többivel a  legbensőbb egyesülésben s igy ne volna 
m inden eszm életi szeletben kinyom ozható, nem  nehéz 
e fontosabb lélektani m eglátások bárm elyikét is alap- 
ténynek vagy szükséges és m agyarázó erejű alapelvnek
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Paulhan lélektana.

venni. így m indenik ily alapgondolathoz külön pszi- 
kológia születhetik, az eszm életi esem ényeknek m ás
más, többé-kevésbé szerencsésen m egválasztott síkra 
való vetitése, egy bizonyos pont körüli sorbafejtése.

Idézzünk itt két egym ástól m inden 
szellemi hajlandóságukban távoleső 

szerzőt annak m egvilágítására, hogy a ku tatóknak e 
csoportjába mily különböző gondolkodói egyéniségek 
tartozhatnak aszerint, hogy közvetlen tény-szuggesztió, 
vagy ilyenből form ulázott alapelv vezérli őket. F. P au l
han, az emberi lélek rendkivül finom, szellem es, gazdag 
elemzője az egyik. A z eszm életi életben őt kivállképen 
a tudatelem ek létért való küzdelm e, a gyengébbek 
elnyom atása az erősebbek által s az elnyom ottak 
rejtett továbbélése kap ta  meg, m elyen át örökös 
elfödéseket, tagadásokat, állandó hazugságot lát az 
em beri lélekben. Ez a megfigyelés szuggesztióképen 
követi őt m inden vizsgálatában, ebből sarjad  az 
„ellentm ondás logikája“, a „jellem hazugságai“ s 
m indazok az elem zések, m elyekkel ez az élet pa- 
radoxonait oly finom an érinteni tudó szerző a perszo- 
nalitást a szó eredeti jelentéséhez hiven (persona ere
detileg álarcot jelentett) próbálja elénk állítani. H azug
ság a szem élyben s innen hazugság m indenütt, ahol 
a szem ély tükröződik, em beri tettekben, em beri m ű
vekben, filozófiában és m űvészetben, családban és 
társadalom ban s a belőlük születő m orálban, ebben 
a nagy kollektiv hazugságban, m elynek forrását egy 
rokon gondolkodó, de G aultier, ebből a szem pontból 
oly talá lóan  nevezte el F laubert regénye után  bova- 
rizm usnak. Egyetlen fonalon haladva, igy válik az 
eszm életi élet m inden m egnyilatkozása egy-egy újabb 
hazugság-form ává az elemző gondolkodás keze alatt. 
A  vezérfonalul választott gondolat kiterjeszkedik, 
fontosságával a ténynek többi, ugyanoly valóságos
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elem ét eltakarja, rész helyett egésszé akar válni és 
m agyarázó erejével visszaélve, a  m agyarázottat elfojtja, 
elfelejteti.

T együnk ide ellentétül egy m ásik szer
zőt, akinek egész m ás az alkotó m ű

helye, m int Paulhan-é, akinél a belső tapasztalat azonnal 
elvvé szilárdul s m unkája  nem  ugyanazon tapaszta
latelem nek uj adottságokból való kifejtése, hanem  
egy első tapasztalásból form ulázott s azontúl a 
priori m ódon használt vezető principium  kihaszná
lása. Pikier G yula lélektani m unkáira gondolunk, 
m elyekben szintén az eszm életi folyam atok válta
kozása az alapvető m eglátás. E  ritka elm életi éles
látásról tanúskodó pszikológia látens alaptétele e z : 
m inden eszm életi valóság változás. Ez a gondolat 
azonban rögtön elvvé form ulázód ik : a  változás azt 
jelenti, hogy ami volt, az nincs m eg s ami van, 
az m ás, m int ami volt. Innen m ár csak egy lépés 
van  odáig, hogy a m ost levő kiszorítja a voltat, mely 
nem  ő, m ely vele ellentétes. így alakul az ellentétek 
elve, m elynek világításában m ost m ár m inden lélek
tani élm ény úgy tűnik fel, m int saját ellentétének le
győzője, annak, am i nem  ő, kiszoritója. A z eszm élet 
tényleges tartalm a m indig az, am i a m aga nagyobb 
energiájánál fogva a többi lehetséges és vele ellen
tétes szándékú élm ényt képes volt kiszorítani. Ebből 
az egész lelki életnek egy fizikai analógiákkal teli, 
energetikai m agyarázata  adódik, m elyben m ost m ár 
az inlrospekció áll az igazolandó elv szolgálatába és 
úgy alakul, m ódosul, rendeződik, hogy annak  lehető
leg teljes keresztülvitelét szolgáltatja. E nnek a törek
vésnek rendkivül érdekes m egvalósitását látjuk P ikier 
lélektani m unkáiban, m elyek közül a m ost m ondott 
szem pontból A z  Élmény megmaradása és ellentétessége 
és A z  eszmélet helye a természetben a legtanulságosabbak.

Pikier lélektana
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E  lélektanok érdeme 
és veszélye

Ezeknek a pszikológiáknak a ren 
dezés a főérdem e. A  m eglévő anya
gon szintétikus m unkát végeznek s 

ezzel segitik összetartanunk a lélektani tudom ányok 
szétszórt eredm ényeit. Bizonyos szem pontból felelem- 
zik, azu tán  u jraalkotják a lelki életet és ezzel kidom 
borítják annak m ár m ost átlátható  összefüggéseit s 
ez összefüggések alap ján  uj lélektani igazságok m eg
látása felé is terelhetik m ind az introspekciót, m ind 
a kísérletezést. — V eszélyük is a rendezés. M ert a 
rendezésnek szem pontja van s a  szem pont könnyen 
illúziót kelt arra nézve, hogy m it figyel meg a psziko- 
lógus önm agán, a rendszer szeretete könnyen hajlítja 
el az önm egfigyelést a rendszer igazolása felé. A  
rendszerező pszikológus ugyanis hajlandó nem  m agát 
a közvetlen élm ényt, hanem  annak  bizonyos elv vagy 
alaptény szem pontjából értelm ezett, feldolgozott for
m áját venni tudom ásul s e form ának hűségi koeffi
ciense a választott szem ponttól függ. így m inden „rend
szeres“, „álta lános“, „racionális“ lélektanban van igaz
ság : a kijelölt oldalról többé-kevésbé hű képet adnak  
az eszm életről. De m indenik csak egy-egy oldalról 
vagy csak néhány  oldalról lát s erejét, egyetem ességét 
korlátozza az, hogy ugyanaz a lelki élet végtelen sok 
m ás szem pontból is leírható és m indenikből — bár 
rokonnak, de m ásnak  látszik.

A z elvek e lényeges beavatkozását 
a m egfigyelésbe azért vesszük észre,Értelmező introspekció

m ert bárm ennyire szeretünk is értelm ezni s az adottak  
m egnézése helyett rajtuk okoskodni, az eszm élet mégis 
m indig hajlandó az egész jelenséget a m aga teljességé
ben és közvetlenségében m utatni s igy, ha m ással 
nem, valam i hiányosságérzéssel tudósit, hogy az ere
deti im pressziót a rendezés tartalm ilag elszegényítette 
s ezen vásáro lta  meg az összefüggések tetszetős lán-

23

■ ■ ■



colatát. A  pszikológia ugyanis az a terület, m elyen 
a tudom ányos m egism erés e két érdeke a legéleseb
ben kerül szem be s ez az inírospekció nagy behatoló- 
képességéből s ezzel járó hajlithatóságából következik. 
E ljuthat ugyanis a vizsgált jelenség tudatos átéléséig 
s ezzel azt oly m élyen m egism erheti, hogy egyetlen
nek, osztályozhatlannak találja. M ásrészt az ellenőrzés 
nehézségei m iatt könnyen m egesik, hogy az introspekció 
nem  jut el a közvetlenül adottig és bizonyos értel
m ezések felé hajló illuzórius adatokat szolgáltat.

A  principiális lélektanok fajtáit nem  soroljuk itt fel 
és nem  is bocsátkozunk részletes m egvilágításukba. 
Ez az anyag feldolgozásának ism eretére vonatkoz
nék és célunk volt a lélektani anyaggyűjtés m ódjain 
m enni végig. C sak jelezni akartuk, hogy a tisztán 
iiitrospektiveknek m ondott lélektanokban igen sok a 
racionális, elvi feldolgozás és gyakran ez irányilja 
m agát az introspekciót is.

D e ha m indennem ű elvi ren d ezés
nek m egvannak a veszélyei és ha 
ezek az eszm élet tudom ányában  foko- 

zottabbak, m int m ásutt, lehete-e akkor e tudom ányos 
anyagnak  bárm i m ódon is egységet, összefüggést, h a 
tározott problém aköröket és m egoldási lehetőségeket 
biztosítani, nem  állunk-e itt egy m indenkorra rendez- 
hetetlen  vagy csak eltorzítások árán  rendezhető s m inden 
tudom ányszerüséget visszautasitó anyaghalm az elő tt?

M ondottuk, hogy a tények rende
zésének m unkája vagy egy m inden

hová beszűrődő s m indenütt átvonuló tényszugesztió 
révén, vagy valam ely alapvető tapasztalás elvi formu- 
lázásának  segítségével lehetséges. Ezek azonban bizo
nyos m értékben m indig külső rendezések lesznek, 
m elyeket elm énk összefoglaló hajlamai_ s nem  a dol
gok m aguk sugalm aznak. A  dolgok m aguk, az adott

Genetikus rendeződés.

Lehet-e a lélektannak 
tudományos egysége.
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eszm életi esem ények, a sa já t közvetlenségében szem* 
lélt belső élet csak egyetlenegy dologgal sugalm az 
rendet és egységet, azzal a folytonos önm agából való 
kibontakozással, m ely kezdetben összeférő, egym ásba- 
olvadó, idővel azonban szétágazó hajlandóságok fáját 
m utatja  m indenben, ami él. A  lelkiélet alakulásának, 
folytonosan születőben levő és folytonosan kinyiló és 
elnyiló esem ényeinek fejlődésükben való szem lélete 
és e fejlődést követő, annak  szálait kibogozó s újból 
összefűző leírása nyújthatna oly lélektudom ányt, m ely
nek tényei hivek és egysége mégis term észetes volna, 
m ert ez az egység nem  több-kevesebb önkénnyel k i
választott alapelvből vagy vezető tapasztalásból, hanem  
az anyagául szolgáló valóságok hű követéséből, azok 
genezisének tiszteletbentarlásából szárm aznék. A  gene
tikus lélektan  volna tehát az az irányzat, m elynek 
m ár m a is kezdődő és részlegesen m egvalósított te r
m ékeitől várhatnék  azt a m unkát, am it az általános, 
az elméleti lélektanok próbálnak m a elvégezni. E 
genetikus szem pontnak érvényesítése nagyon tág kör
ben talál hivekre, m ind a kísérletezés, m ind az ön
m egfigyelés terén m indkét m ódszernek nagyobb ha té 
konyságot biztosítva. A  fejlődést a legjobban követő 
kísérletezés a fiatal orosz lélektani iskolában Bechterew 
(Szt. Pétervár) és Paw low  (M oszkva) körül valósul 
meg, az eszm életi fejlődéshez legbensőbben hozzá
férkőző introspektiv szem léletet Bergson lélektanában 
találjuk. Ennek a két irányzatnak rövid bem utatásá
val fogjuk végezni a lélektani m ódszerekről adott 
vázlatunkat.

Objektiv lélektan. Intuitiv lélektan.
A z orosz iskola nevében Bechterew h a tá 
rozottan kijelenti, hogy a lélektani anyag
gyűjtés, am ennyiben objektiv akar

A z  objektiv lélek
tan tárgya.
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m aradni, egyáltalán  nem  lebet tekintettel az eszm élet 
adataira , m ert azok a kísérletezésnek s m indennem ű 
objektiv összehasonlításnak hozzáférhetetlenek. A z esz
m élet adata inak  introspektiv tanulm ányozását egy úgy
nevezett „szubjektív lé lek tanra“ bízza, m ely egyszer 
történt, egyéni tényekről világosit fel és sem m i k ilátása 
arra, hogy adatai m ás eszm életben is fellelhetők, iga
zolhatók s igy általánosíthatók legyenek. A  lélektani 
ku tatások  tárgya és m ódszere közt fennálló ellentét
nek  nyílt elfogadása ez, a tárgy elvetése az objektiv 
érvényű m ódszer javára ; legyen hát a lélektan tárgya 
az, am it term észettudom ányoktól kölcsönzött m ódszere 
u tolér: az idegrendszer m ozgásjátékai. S viszonzásul 
arra, hogy az eszm életből vett tárgyhoz ragaszkodó 
és elvileg introspektiv lélektan a kisérletezést a fizio
lógiába to lta  ki, az oroszok objektiv lélek tana az 
introspekciót szubjektiv adatok  szerzésére szorítja.

E nnek a lélektannak tehát az ideg tan
ból kell tárgyát k ihasítania s az ideg- 
rendszer tevékenységében fogja el

különíteni a pszihikait a nem  pszihikaitól. Szerinte 
e tevékenység alap ja  a reflex: az élő szervezet m ozgás- 
válasza a kivülröl s a test belsejéből jövő hatásokra. 
A z objektiv lélektan célja a neuropszichikus reflexek 
tanulm ányozása, m elyek abban különböznek a fajban 
m egöröködött m indig azonosan m űködő abszolút 
reflexektől, hogy az egyén szem élyes m últja, tapasz
talatai is érvényesülnek benne. (Bechterew.) Á tm eneti, 
ideiglenes kapcsolást jelentenek az abszolút és válto
zatlan reflexektől m ár kijárt és egynéhány állandó 
kapcsolatba hozott idegpályák között. Ezek az átm eneti 
kapcsolások újabb összeköttetések kedvéért felbont
hatók s ism ét visszaállithatók. (Pavlov.) T ehá t ugyan
azok az idegpályák határta lan  sok reflex közvetítésére 
alkalm asak, m elyeknek ideiglenes összeköttetései, ki- és

A  reflex mint lélek
tani alaptény.
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bekapcsolásai az agyban, m int valóságos telefonköz
pon tban  történnek s e ki- és bekapcsolások révén a 
szervezet olyan rangú vezetékm egtakaritást végez, 
m int a telefonközpontok; m inden lehetséges élet- 
problém ához abszolút reflexet alakítani épp oly pazar
lás volna a szervezet szám ára, m int a telefonhálózat
nak  volna az, ha m inden előfizetőt m inden előfizetővel 
állandó összeköttetésben akarna  tartani. A  fájdalm as 
benyom ástól való v isszahúzódás abszolút reflex, m in
den állatnál m egvan előleges tapasztalatszerzés nélkül 
is. A  fájdalm at okozó tárgyak, egyének láttára való 
m enekülés m ár tanult, neuropszichikus reflex, m ert 
az egyénnek előbb tapasztaln ia  kellett a fájdalm at, 
hozzátanulni annak  okát s átvinni az okra a m ozgás- 
választ, m ely m ost consecutio-ból preüentiü-\é vált. Ez 
az összeköttetés nem  lehet állandó, m egváltozott 
körülm ények között m ás-m ás m ozgásválaszoknak kell 
a  fájdalm at előre jelentő külső hatásokhoz kapcsolód- 
niok. Ezek a reflexek tehát m ozgékonyak, eltörölhetők 
és vissza állíthatók lesznek s e letiltások és ujrakap- 
csolódások lesznek az „objektiv lé lek tan“ kutatn i 
valói.

H a m eggondoljuk, hogy a legegy
szerűbb védekező m ozgástól kezdve 
a kifejező (m im ikái), az ösztönszerü 

m ozgásokon át egészen a szim bolikus m ozgásokig 
(beszéd) m inden em beri tevékenység a „reflex“ szó 
alá  sorozható s hogy m int idegm unka, a lángtól való 
óvakodásunk épp úgy pszihikai reflex, m int a term é
szettörvények hosszas tanulm ányozása alap ján  m eg
szerkesztett uj találm ány, akkor m egértjük, hogy az 
oroszok értelm ében vett objektiv lélektan lehet 
„ref!exológiá“-nak nevezni (Bechterew), hogy ebben 
az értelem ben lehet a  lélektant a teljes „reflex-iv“ 
(külső benyom ás az érzékszervekre + a centrum okban

A reflex fogalmának 
kiterjesztése.
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végbem enő kapcsolásfolyam atok + az eredő válasz- 
hatás) tanulm ányozásának  m ondani s hogy végül a  ref
lex m int reális tudom ányos egység szolgálhat m agyarázó 
elemül, m elynek asszociációi és disszociációi, össze- 
és szétverődései m egértetik velünk m agasabbrendü 
tevékenységeink fiziológiai gépezetét is. A z asszocia- 
cionizm us végre értelm et és helyet ta lá lt; de elem ei 
érzetek és ideák  helyett reflexek, m ozdulatlan  eszmé- 
letatóm ok helyett idegpályák változó kapcsolódásai 
s terrénum a az eszm élet v izsgálata helyett az ideg- 
rendszer „pszihikai“ tevékenységének tanulm ányo
zása, a lkalm azásának  eredm énye pszikológia helyett 
reflexológia.

Ez a m egoldás azonban eldöntetlenül hagyja a 
lélektan  létkérdését. C sak bevezetést ad a lélektanhoz 
és kiélesiti azt a m a sokat hangoztato tt kérdést, hogy 
a lélektan üiselkedéstan legyen-e, vagy eszmélettudomány. 
Nem  felel arra, hogy lehet-e az eszm életnek kísérleti 
tudom ánya. M ég kevésbé felel arra, hogy lehet-e bármi 
m ás m ódon is objektiv eszm élettudom ány.

Nem  hisszük, hogy m a e kérdésekre 
végérvényesen válaszolni lehetne. 
A z orosz m esterek negativ válaszai 

inkább szem élyes állásfoglalások, m int a dolgok sugal
m azta igazságok. M indkét m esternek van  m ár egy-egy 
tanitványa, aki visszaállítja az introspekciót régi jogaiba. 
(Kostyleff, Dontzef-D ezeuze). A z azonban elvitázha- 
tatlan, hogy H usserl fenom enológiája, N atorp lélektana, 
C assirer funkciótana fontos ú tm utatókat tarta lm aznak  e 
válasz irányzatát illetőleg. M indennek az a  tanulsága, 
hogy a valóban objektiv eszm élettudom ánynak a filozó
fiában kell keresnie m egalapozását, hogy m indég 
sokkal bensőbb és folytonosahb összefüggésben kell 
m aradnia  filozófiai m eggondolásokkal, m int am ennyi
vel m egelégedhetnek az anyag tudom ányai, s hogy

A z  alakulandó lélek
tan szelleméről.
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Bergson lélektana.

végül az eszm élettant csak tudom ányos értékű m eta
fizika teheti tudom ánnyá.

Ily m etafizikai eredetű eszm élet
tudom ányt látunk első körvonalaiban 

rajzolódni Bergson lélektanában. M etafizikai eredetű
nek m ondja m agát, de oly m etafizikából ered, m ely
nek alaphajlam a a  közvetlen adottságok keresése s a 
form áknak, az értelm ezéseknek ezen adottságokkal 
szem ben öntudatos k ü lö n ta rtá sa ; főfoglalkozása a 
közönséges értelem ben vett em píria öntudatlan  és 
em iatt félrevezető kategorizálásának kritikai felbon
tása és a közvetlen adottságokhoz hivebb form ákkal 
való helyettesitése. Bergson lé lektanának m etafizikai 
eredetén azt kell érteni, hogy a lélektannak épp  úgy 
szám ot kell vetnie azzal a m egm ásító hatással, m elyet 
a fizikai világ szem lélete s a  vele való bánás eszm é
letünkre gyakorol, m int ahogyan szám ot vet a fizika 
az anyagról szóló ism eretünk „szubjektiv“ elemeivel, 
m elyekkel viszont eszm élésünk em beri m ódjának, 
érzékelésünk form áinak kisugárzása terheli meg az 
objektiv valóságot. M ert nem csak a mi em beri eszm é
letünk kever „szubjektív“ nézésm ódokat a külső 
világ adatai közé, hanem  a külső világ is a m aga 
képére kristályosítja ki eszm életünket. Ennek az endoz- 
m ózisfolyam atnak eredm énye az, am it a közönsé
ges em píria közvetlen adatnak  vesz, ez az a célszerű 
és könnyen kezelhető benyom áskeverék, am it a 
„józan ész“ valóságnak tekint. Es ha nem  erre a 
kritikátlanul és csupán hasznosság szem pontjából 
összeállt együttesre, hanem  m agukra az adottságokra 
vagyunk kiváncsiak, akkor a szétválasztó kritikát épp 
oly kevéssé szabad elhanyagolnunk az eszm élet 
v izsgálatában, m int az anyag tanulm ányozásában. H a  
a fizikus pontosított megfigyeléssel, szellem es k ísér
letezéssel és hipotézis-próbálásokkal igyekszik az
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anyagot érzékelésünk m ódjaitól m inél függetlenebből, 
a m aga anyagiságában m egérteni, akkor a  pezikolo- 
gusnak épp  úgy kötelessége lesz m a m ég nem  is 
tudott m ódokon eszm életünk adata it az anyagi világ 
beletükröződő form áitól függetlenül a m aguk szelle
m iségében m egélni és megismerni.

Ez a negative kifejezett m unka 
pozitív feladatot rejt m agában. Berg

son m etafizikai m ódszerének a lélektani kutatás 
területére eső projekciója m int tudom ányos m ódszer 
azt k ívánja a pszikológustól, hogy ne bízzon önm eg
figyeléseinek bizonyos elm életektől befolyásolt és ön
ként sohasem  közvetlen adataiban . Pozitiv tud ás
anyagot kell szereznie, m elyet az eszm életkutató 
m ódszerek bárm elyikétől elfogadhat. A  nézőpontok 
egyoldalúságának veszélyeitől azonban csak a felgyúj
tott ism eretanyag igen nagy m ennyisége m entheti meg. 
Bármily elváltoztatásokat vittek is végbe az adott
ságokon bizonyos egyoldalú m ódszerek vagy féltudatos 
hipotézisek, e lappangó hibák a nagy anyagot felgyúj
to tt és em ellett önm egfigyeléseitől el nem  szakadó 
elm ében közöm bösitik, a valóságelem ek m egtalálják 
egym ást s igy a m eglevő tudásanyag  felvétele köz
ben fokonként alakul, készitődik elő a szokásos értel
m ező introspekciónál teljesebben és közvetlenebbül 
látó m egism erés, az intuíció, az eszm életi valóságnak 
önm agát élő s egyszersm ind önm agát tudó szem lélése. 
A z ilyen szem lélet am ellett, hogy a gyűjtött anyagot 
term észetesen tartalm azza, m indig újat is hoz m agá
val s ennek az újnak elm ondássá való szétverődéséből 
lehetnek az uj lélektani igazságok.

Ez a m ódszer tehát az elme tudom á
nyos nevelése lehetőleg teljes valóság- 
intuícióra. T ág  m ódszer, m ert ebben a 

nevelésben bárm ely m ás m ódszerrel talált eredm ények

A  módszer 
sokoldalúsága.

E  lélektan módszere.
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résztvehetnek  és m ert az eszm élet intuitiv önm agába- 
nézéséhez vezető m unka uj kísérletekre is adhat 
szuggesztiókat. Mégis szorosan fogja tárgyát, m ert 
az eszm élet saját tartalm át ism erve élő m egpillan
tásai a lehető legközvetlenebbül s a legközelebbről 
m utatják  a lélektan keresnivalóját, a szellemiséget, 
V an  benne kisérletiség, bár m aga a kutató  eszm élet 
válik ku tatás tárgyává, de úgy, hogy az ism ert tudás
anyag m egszerzése s az ezzel párhuzam os önm eg
figyelés kitartó folytatása m int kísérleti feltétel-összeg 
tereli az elm ét saját m egism erésének intuitiv állapota 
felé, m elynek em léke m int közvetlenül átlátott, de 
előre nem  látott kísérleti eredm ény szolgál m ajd a 
tudom ányos elm ondás tárgyául. M inden problém a- 
m egoldás az eszm életnek önm agán végzett s a m aga 
nem ében egyetlen kísérlete, m elynek m ind feltételei, 
m ind eredm ényei m inden uj problém ához teljesen 
ú jak  s minél ú jabbak és egyénibbek, annál objekti- 
vebbek. V iszont kisérletisége m ellett introspektiv is, 
m ert ennek az auto-experim entálásnak eredm énye 
eszméleti adat. M égsem  osztozik az értelm ező 
introspekció veszélyeiben, m ert a közvetlenségre töre
kedvén, eredm énye egyrészt elöreláthatatlan, m ásrészt 
nem  a gondolatokat elhajlitó teoretikus kívánságok 
értelm ező funkciójának alkalm azásában, hanem  köz
vetlen élm énynek szerzésében áll, m elynek m agya
rázattá  való szétesése lesz a keresett lélektani törvény
szerűség.

A  reflexológiától tehát m essze 
vagyunk. S ez az elvileg egy
m ástól oly különböző két pszi- 

kolo^ia, m ely a lélektani kutatások m a m ég el nem  
oszlatott belső antagonizm usának, radikális kettőssé
gének szim ptom atikus m egnyilatkozása, eredm ényeiben 
m égis m eglepő azonosságokat m utat. A ki m indakettőt

A z orosz iskola s a bergsoni 
lélektan egyező eredményei.

31



tanulm ányozza, annak  gyakran úgy tűnik fel, m intha 
két különböző utón keresnék s aztán két különböző 
nyelven m ondanák  el ugyanazt az igazságot. E llen
tétes látszatuk legtöbbször abból fakad, hogy ugyan
annak  az eszm életi valóságnak próbálja elm ondani 
egyik a gépezetét, m ásik a tartalm át.

Nem lehet e záró sorokban célunk, hogy ezt az 
ellentétességet m egokoljuk s e m egegyezéseket felso
roljuk és kim agyarázzuk, erre találunk alkalm at m áshol. 
C sak utalunk a kővetkező bergsoni tételekre, m elyek 
különösen a Matiére et Mémoire-han lélektani elem 
zésekből fakadnak.

1. A z agy nem  a dolgok m ásolatainak elképzelé
sére, hanem  az eszm életi tevékenységnek a cselekvés 
érdekében  való elhatárolására, válogatásokra, letiltá
sokra szolgál; az agy nem  tapasztalataink  m ásolatai
nak  gyűjtem énye, hanem  lehetséges cselekvések közt 
válogató m űszer, nem  fotografáló készülék, hanem  
reflexközpont.

2. A z érzékszervek elem ző m űszerek, m elyek a 
külső világ hatásai közül kiválogatják a szerve
zetet érdeklőket s azokat a reflexkapcsolódásokba 
iktatják.

3. A z em lékek felujulása nem  m últ élm ények képei
nek felujulásából, hanem  centrális ingerekből szárm azó 
reflexnyalábok kezdődő m egvalósulásából áll.

4. A z észrevevés nem  a külső világ képszerű m á
solása, hanem  a külső tárgyak használatának  m eg
felelő m ozgások kezdődő vázolódása az idegrend
szerben.

Ezek a tételek és még sok m ás idevágó eredm ény 
m egelőzte s jóval előre m egadta az orosz reflexológia 
nem  egy felfedezését, illusztrálva, hogy a kellő gon
dossággal és avatottsággal használt eszm élettani m ód
szerek adhatnak  oly szilárd és pontos eredm ényeket,
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m int a szoros értelem ben vett s az organizm us anyagi 
tevékenységét tanulm ányozó term észettudom ányi k í
sérletezés. U gyanebből a szem pontból rendkívül tanulsá
gos a pszihofiziológiai parallelizm us tagadása m indkét 
oldalon, egyfelől az idegrendszer reflextevékenységé
nek, másfelől az eszm életiség javára. Bechterew, ki a 
tünem ények fiziológiai arculatát követi, azt találja, hogy 
idegzetünk tevékenységében az eszm életiség csak a 
reflex-ivnek rendesen centrális részére szorított részlet
tünem ény (nem  epifenom én). Bergson, ki az eszm élet 
tanulm ányozásából indul ki, úgy látja, hogy az esz- 
m életi tevékenység ömlik túl m inden oldalról az ideg
életen s hogy ugyanannak  a fiziológiai esem énynek 
nem  egyetlen, de szám talan  (bár nem  akárm ilyen) 
eszm életi esem ény felel meg. Ez a két nézet nem  
ellentétes, m indkettő lehet egyszerre igaz. L ehetnek 
s vannak  is eszm életlen fiziológiai tevékenységek és 
lehet több eszm életi esem énynek azonos idegtani 
szubsztrátum a. Úgy hogy ez a kettős tagadás egyetlen 
tévedés két különböző oldalról jövő cáfolatának tekint
hető.

Nem folytatjuk e két m ódszer eredm ényeinek össze
vetését. C supán annyit akartunk  elérni, hogy ezen 
az aránylag leginkább hozzáférhető utón lehetőséget 
m utassunk egy objektiv eszm élettudom ány k ia laku lá
sára.

Összefoglalás.
A  lélektani tudom ányok m ai sokféleségének á t

tekintésére használtuk e tudom ányok tárgya és mód- 
szeie  között fennálló antagonizm ust s viszont e sok
féleség eszközül szolgált ennek az antagonizm usnak 
m egvilágítására. M ost tisztábban form ulázhatjuk azt 
az egyelőre redukálhatatlan  kettősséget, mellyel b e 
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vezetésünkben a lélektan név alá foglalt vizsgála
tok szétszórtságát próbáltuk  megokolni. A z alakuló
ban  levő eszm élettudom ányt tárgya az önm egfigye
lésre utalja, m ódszerei a kísérletezés felé viszik. A  
kisérletezés a fiziológia felé Hajlítja, az önm egfigyelés 
a filozófia útjaira tereli. A z önm egfigyelést kisérő 
elemző, értelm ező, teoretikus m unkának  intuitiv 
adottságokkal való ellensúlyozása a m etafizika kere
sésm ódjaihoz közelíti, a kisérletezéssel m ajd m indig 
együttes m érő- és szám olókedv a m atem atikai 
tudom ányok eszközeinek használatára  vagy legalább 
m egpróbálására  csábitja. így leng idestova a lélek
tan iaknak  m ondott ku tatások  súlypontja a m a te 
m atika és m etafizika, a kvantitatív  form ulázás és 
kvalitatív  elm élyedés, a m ódszerbeli objektivitás és 
tárgybeli hűség kívánalm ai között, abban  az arány
ban  engedve az egyikből, am elyben nyer a m ásikban. 
Ebből az állhatatlanságból láttuk sarjadni a lélek
tani tudom ányok sokféleségét, eredm ényeik lehetséges 
ellentm ondásait, értékeléseik összeférhetetlenségét.

U gyaninnen láttunk kiindulni két irányzatot, egy 
üiselkedéstanit s egy eszmélettanit m elyek e széttartás 
m ai szim ptom áinak m ondhatók. A z anyag tudo
m ányaitól eltanult kisérleti m ódszer a legfiatalabb 
lélektani iskolában reflexológiát alkot, m ely az 
organizm us külső ingerekre adott válaszainak  tel
jes reflex-ivét tanulm ányozza. De ezeknek a k ísér
leteknek többé nem  a m érésen van  a súlypontja, 
nem  is főcéljuk a m atem atikailag  form ulázható e red 
m ény. A  benyom ás intenzitása, a reakcióidők ta r
tam a nem  céi többé, csak eszköz egy egészen m ás- 
rendü cél elérésére, a  reflexkapcsolódás kvalitatív  
törvényeinek m egálíapitására. A z introspekció viszont, 
m elyről a reflexológia lem ond, öntudatlan  é rte l
m ezésektől m egtisztulandó, a közvetlen adottságot
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kereső intuícióvá m élyül és a tapasztalatiságnak uj 
jelentését, a valóságkeresésnek uj m ódját viszi be a 
pszikológiába, az egyetlen területre, hol az adottság 
közvetlenül érzékelhető. És a lélektani vizsgálatok 
e két szélsőséges m ódjának látszó kutatás szám os 
ponton jut azonos eredm ényre, illusztrálva ezzel, 
hogy az eszm élet tudom ányában m indkét m ódszert 
lehet és ha lehet, kell is alkalm azni. D e ennél többet 
nem  mond. A  lélek tudom ányainak rendeződése és 
egyesülése a jövendőé ; m a -a próbálások korát élik, 
egym ással m ég össze nem  vetett eredm ényhalm azo
kat m utatnak, egym ással össze nem  függő problém á
kat em legetnek és talán nagy em bereket várnak. 
E lszakadásoknak, kristályosodásoknak, csoportosulá
soknak kell végbem enni itt is, m int am inők végbe
m entek az anyag tudom ányában  s m indebből csak 
egy-két m esszebb világitó fénykéve m entén sejthe
tünk m eg valam it. A  m últ században az em beri ész 
m egterem tette az anyagtant s átalak ito tta  vele kultú
rájának  külső képét. Most a lélektan létkérdése várja 
eldöntését, és ha lesz igazi eszm élettudom ány, akkor 
talán morális és szellemi világunk belső képe is úgy 
felujul tőle, m int ahogy felujult Galilei óta külső 
világunk.
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A szövegben használt és nem magyarázott 
műszavak betűrendes magyarázata.

algesimeter, készülék, m ely pontosan lem érhető erős
ségű fájdalom ingert ad ;

asszociáció, társulás, az eszméleti állapotok vagy tevé
kenységek törvényszerű k ap cso ló d ása ;

atomizmus, az anyag szerkezetének m agyarázására 
szolgáló hipotézis, m ely szerint az anyag igen kicsi, 
sem  m echanikailag, sem  kém iailag tovább nem  
bontható részecskékből áll, m elyek vegyértékeik 
arányában  eg y esü ln ek ;

energetika, az energiák átalakulásainak  törvényeit ism er
tető tu d o m án y ;

episztemológia, ism ere ttan ;
értelmezés, a tapasztalati adatok fogalm akkal való k i

fejezése ;
érzet, eszm életi állapot, m ely a külső ingereknek 

érzékszerveinkre gyakorolt ha tásá t k ö v e ti;
eszmélet, m eghatá rozhatlak  m ert m inden általa h a tá 

rozódik meg. A  conscience és Bewusstsein m agyar 
megfelelője, m elyet sokan a „ tuda t“ szóval fordí
tanak  ;

eszmélettan, a lélektan m int eszm életünk belső törvény
szerűségeit kereső tu d o m án y ;

észrevétel, a perception, Wahrnehmung m agyar m egfelelője; 
valam ely külső esem ény bekövetkeztének vagy tárgy 
jelenlétének eszm élése ;

etiológia, o k ta n ;
fiziológia, id eg é le ttan ;
hajlandóság, a tendance, Tendenz m agyar fo rd itá sa ; 

kezdődő esem ény valam ely tárgy, személy vagy 
eszm életi állapot felé, mely virtuálisan tarta lm azza 
m indazt, ami belőle kibontakozik, am ikor m eg
valósult ;
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hipotézis, feltételezett m agyarázó tény vagy fogalom, 
am elyből a  valóban tapasztalt tények következtet
hetek  ;

hisztéria, az eszm élet elszükülésével, rögeszm ékkel, 
em lékezetszakadásokkal, szem élyiségfelbom lásokkal 
jellem zett psz ihózis;

idea, szerzett benyom ások eszm életi m aradványa vagy 
ilyenekből alakult, valóságot m ásolni akaró vagy 
nem  akaró belső m eg jelen ités; 

intenció, szándék, bekövetkezendő eszm életi tevékeny
ségek m ég kifejezetien, sőt kibontatlan íg é re te ; 

introspekció, az eszm élet tarta lm ának  szem lélése, lélek
tani adatgyűjtés végett;

'intuíció, közvetlen m egism erés, logikai m űveletek segítsé
gül hívása nélkül való m egtudása valam inek, az 
átélés és m egism erés ö sszeesése ; 

kísérlet, tudom ányos problém ák eldöntésére alkalm as 
tények tervszerű e lő idézése ; 

megfigyelés, a  beavatkozásunk nélkül jelentkező tények 
tudom ányos feldolgozás céljából való tudom ásul
vétele ;

mechanizmus, a fizikai jelenségek m agyarázására  ki
gondolt hipotézis, m ely szerint m inden tünem ény 
m ozgásra vezethető v is sz a ; 

metapszichológia, u tólagosan adott név, az ezidőszerint 
m ég tudom ányos m agyarázattal el nem  látott s nagy
részt eszm életlen lélektani tények vizsgálatának; 

munka-hipotézis, ideiglenes feltevés, m elyet a tovább
haladás kedvéért a tudós elfogad, s am ely a kutatás 
végeredm ényéből k ie s ik ;

persze erdció, eszm életi jelenségek, kisérletileg k im uta
tott gyorsan elhangzó m egm aradása az átélés után, 
m elynek tartam a alatt az élm ény m egfigyelhető ; 

plethysmograph, készülék az érverés m érésére ; 
pneumograph, készülék a lélegzés fe lvéte lére ;
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prezentáló-készülék, m űszer, m ely adott időpontban 
kezdődő s adott ideig tartó  érzéki benyom ást ad  a 
kísérleti a lan y n ak ;

pszikaszténia, pszihózis, m elyben a norm ális eszm életi 
m unkát obszessziók, beteges kétségek, aggodalm ak 
zavarják  és teszik alkalm atlanná a valóság haszná
lására  és a cselekvésre;

szomnambulizmus, szószerint alvajárás, állapot, m ely
ben az alany m ás érzékenység-eloszlással és más 
em lékezetm ezővel bir, m int „éber“ á lla p o tb a n ;

viselkedésiem, a lélektan  m int eszm életünk külső m eg
nyilatkozásainak törvényszerűségeit kereső tudo
m ány.

Néhány tájékoztató lélektani munka.
Alexander Bernát: A  lelki élet. M űveltség K önyvtára 

A z Em ber. (Ö sszefoglaló introspektiv lélektan.)
Pikier Gyula: A  lelki élet alapelvei. Társadalom tudo- 

m ányi könyvtár. (A  szerző saját lélektani elm éle
tének alapvonalai.)

Ranschburg Pál: A  gyermeki elme fejlődése és működése. 
(K ísérleti mű.)

K orniss E .; Lélektan. (Középiskolai tankönyv ; a leg
általánosabban elfogadott eredm ények vázlata.)

B e rg so n : A  nevetés és négy lélektani értekezés. V ilág- 
könyvtár.

Ebbinghaus: Grundzüge der Psychologie. (M egvan 
franciául is.)

Lipps : Leitfaden d. Psychologie.
Höffding: Esquisse d’une Psychologie. (N ém etül is meg- 

van.)
Vaissiére: Éléments de la Psychologie expérimentale.
W. James: Principles o f Psychology.
Titchener: Text-book o f Psychology.
Bechterew: La Psychologie objective.
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A SZABADGONDOLKOZÁS MAGYAR
ORSZÁGI EGYESÜLETE

B U D A PEST, VI, A N D R Á SSY -Ú T 48. SZ., I. EM ELE1
A lapitó tagok tagsági dija egyszersm indenkorra.......... — —  100 korom
T ám ogató  rendes tagok tagsági dija évi — — — — -.... 10 koron;
R endes tagok tagsági dija é v i— — --- — — — --- — 6 koron; 

V alam ennyi tag ingyen kapja az egyesület hivatalos lap
ját, a  Szabadgondolat-ot. Fiókok alapítására vagy a be
lépésre vonatkozólag felvilágosítást nyújt a  titkári hivatal.

о l i l o i  1̂ r w  a  Szabadgondolkozás M agyarország 
V J d l l l C l  Г Ч .О Г  Egyesületének főiskolai fiókja.
Budapest, VI. kér., Anker-köz 2. szám, II. emelet

A Galilei Kör —  egyetem ünk legnagyobb ifjúsági egyesülete — 5 ел 
óta áll fenn. 1908-ban alakult 256 taggal és az ötödik év végén tagjai
nak szám a 1000.

Az előítéletek nélküli tudom ányos gondolkozás védelm e és terjesz 
tése a Kör célja. T anulás és tanítás az eszközei a  vallási, faji és osztály 
előítéletek ellen való küzdelm ében.

E lőadásaiban és szem inárium aiban a m odern tudom ányos ism ereteket, a; 
erkölcsi, m űvészeti és tudom ányos élet korszerű szemlélését és a  belőlül 
sarjadzó világnézetet terjeszti, ö t  év alatt több  mint 200 term észet 
tudom ányi, filozófiai, lélektani, m űvészeti, társadalom tudom ányi és kultur 
politikai előadást tartottak a  Galilei K örben —  m elyek egy része nyom 
tatásban is megjelent — egyetem i tanárok, hazai és külföldi szakemberei 
3 több m int 25 szem inárium ban foglalkoztak a  tagok e kérdések tüze 
tesebb megbeszélésével.

Az első ö tév i. m űködés kimagasló m ozzanata i: diákgyülések ren 
dezése az általános választójog és a szekularizáció mellett, statisztika 
felvétel a budapesti diákság gazdasági helyzetéről, sorozatos előadásol 
M -gyarország közállapotairól és M agyarország történelméről, a  nőkérdés 
re; O stw ald, Som bart és m ás лrilághirü tudósok előadásai, továbbá Maci 
ism eretelm életének m agyar nyelven való kiadása.

A Kör tagjai m unkáselőadásokat tartottak.
A K ör klubhelyiséget tart fenn, m elyben a  napilapokon kivül számo 

tudom ányos, szépirodalm i és egyéb (magyar, ném et, angol és franci; 
nyelvű) folyóirat áll a  tagok rendelkezésére. Ezenkívül a  Kör állandóai
gyarapodó könyvtára.

A  Galilei Kör tagjai ingyen látogathatják a  Társadalom tudom ányoi
Szabadiskolája előadásait.

T agja lehet m inden főiskolai hallgató. Évi tagdij 2 korona.
A  Galilei K ör második, harm adik és negyedik évi m űködéséről szól« 

L ’ intést kívánatra bárkinek megküldik.



•>**

A Galilei Kör kiadásában megjelent
1. Harkányi Ede: Tudomány és katolicizmus. Ara 40 fillér.

2. Mach Ernő; A z  érzékietek elemzése. Fordította Pólányi
Károly. Ára 50 fillér. (Elfogyott. Uj, bővitett 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 Oszkpr: A  nemzetiségi kérdés és Magyarország
jövője. Ára 40 fillér.

6. Bosnyák Béla: Oros község társadalmi rajza.Ára40 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? Fordította

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

1

Y
Y

SZABADGONDOLAT
A Szabad gondolkozás Magyarországi Egyesületének X 

és fiókjainak: a Galilei Körnek stb. hivatalos lapja, a •{• 
legolcsóbb és legtartalmasabb népszerű szociológiai és X 
természettudományi folyóirat. A  Szabadgondolat pro- у  
grammja a szabadgondolkozás elméleti alapjainak fej- X 
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 X 
és a felekezeti szellem elleni küzdelemnek. Terjeszti a 
természettudományos világnézetet és tanítja az ennek X 
alapját tevő természettudományi ismereteket. Ismerteti a у  
magyar és külföldi szabadgondolkodó mozgalmat és iro- X 
dalmal. A  Szabadgondolat munkatársai a progresszív *{* 
magyarság legkiválóbbjai.

H avonként 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-út X 
48, I. em. Mutatványszámot kívánatra díjtalanul küld. •{-
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